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A NEOORTHO é uma empresa brasileira 
fabricante de implantes ortopédicos. Com um 
portfólio composto por mais de 10.000 itens em 
crescente expansão, tem excelente aceitação 
no mercado. Atualmente comercializa cinco 
linhas especificas de produtos, com incremento 
constante de novos itens.

A empresa investe constantemente na 
capacitação de mão de obra especializada e 

em equipamentos e máquinas de usinagem 
de última geração. Unidos à uma ampla rede 
de distribuição, a NEOORTHO atende com 
excelência e agilidade o mercado nacional e 
internacional.

Mais que implantes, a NEOORTHO apresenta 
ao mercado soluções que facilitam as práticas 
médicas e dão maior segurança e bem estar 
aos pacientes.

ISO
13485:2003

ANVISA
CBPF

FDA CE

Consulte quais as certificações de cada sistema.

A NEOORTHO construiu um Sistema de 
Gestão da Qualidade de forma a atender 
aos padrões nacionais e internacionais de 
excelência na produção de produtos médicos 
com alto grau de segurança e qualidade.

O Sistema de Gestão da Qualidade, bem 
como os produtos na NEOORTHO 
são certificados e, portanto, passam por 
auditorias de certificação.

UMA NOVA SOLUÇÃO

QUALIDADE ASSEGURADA



“Ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 
três grandes questões da vida: (1) quero?; (2) devo?; (3) posso? Nem tudo 
que eu quero eu posso; nem tudo que eu posso eu devo; e nem tudo que eu 
devo eu quero. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é ao 
mesmo tempo o que você pode e o que você deve.”
Mario Sérgio Cortella 

“O princípio ético do recíproco respeito aos direitos de cidadania e à 
integridade física e moral das pessoas constitui a base que orienta e 
fundamenta nossas relações com toda e qualquer pessoa envolvida e/ou 
afetada por nossas ações.”
Fonte: Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social 

“Ética Empresarial ou Ética nas Organizações pode ser conceituado como 
o comportamento da empresa – entidade lucrativa – quando ela age de 
conformidade com os princípios morais e as regras do bem proceder aceitas 
pela sociedade (regras éticas).”
Joaquim Magalhães Moreira 

“Compliance é uma palavra que passou a ser corrente no linguajar das 
organizações”. Mas esse conjunto de disciplinas tem de estar nas práticas 
cotidianas. Qualquer descompasso entre discurso e prática atingirá a 
reputação da companhia, dado o grau de informação e velocidade de 
difusão que se tem atualmente.
Nesse contexto, compliance ganhou um valor negocial muito mais forte. “É 
um valor de sobrevivência no mercado, no que se refere ao modo como a 
empresa é olhada por quem está de fora e também pelo público interno.”
Mario Sérgio Cortella 
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CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA

Este Código de Conduta foi elaborado com base na MISSÃO, VISÃO e VALORES da NEOORTHO, 
e também de acordo com a POLÍTICA DE QUALIDADE NEOORTHO.

A MISSÃO da NEOORTHO é oferecer soluções seguras para saúde.

A VISÃO da NEOORTHO é ser:

• Líder no mercado Latino-americano de ortopedia;

• Referência de qualidade no segmento em que atua;

• Reconhecida como uma empresa confiável e que garante a sustentabilidade para todos os 
públicos de interesse.

São VALORES da NEOORTHO:

INTEGRIDADE

Praticamos os princípios universais como respeito, humildade, paz, liberdade, igualdade, 
independente de origem, credo, cor e nível de instrução. Valorizamos os direitos de todos com 
justiça e conduta moral.

HUMANIDADE

Estamos comprometidos em alinhar nossas estratégias e operações com a declaração universal 
dos direitos humanos.

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

Temos como objetivo na preservação do Meio Ambiente:

• Otimizar o consumo de titânio e outros materiais;

• Minimizar o uso excessivo de papel;

• Monitorar os consumos elétricos;

• Minimizar os resíduos industriais.

POLÍTICA DE QUALIDADE NEOORTHO

A NEOORTHO compromete-se a cumprir com os requisitos regulatórios, a investir em novas 
tecnologias e em desenvolver seus colaboradores para atender às expectativas de seus clientes, 
visando: manter a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), diversificar, especializar e 
inovar a sua linha de implantes e próteses ortopédicas, garantindo o mais alto grau de qualidade e 
segurança em seus produtos, dentro de um processo de melhoria contínua.
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CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA

As regras deste Código devem ser cumpridas por prestadores de serviços, fornecedores, 
distribuidores, parceiros, clientes, empregados, colaboradores, acionistas e todos aqueles que 
mantêm algum relacionamento com a NEOORTHO, estejam localizados no Brasil ou no exterior 
ou relativamente à sua atuação no Brasil ou no exterior.

Este Código estabelece os princípios éticos e normas de conduta que devem orientar as 
relações internas e externas de todos, em todo seu comportamento com ou em nome da 
NEOORTHO, independentemente das suas atribuições e responsabilidades.

Os princípios e normas contidos neste Código têm o objetivo de manter a NEOORTHO e todos 
que mantem relação com a NEOORTHO dentro da legalidade e em observância com os padrões 
técnicos, morais, e éticos reconhecidos pelas sociedades nacionais e internacionais.

O cumprimento deste Código também representa o zelo pela reputação e credibilidade da 
NEOORTHO, pois são ativos importantes de seu patrimônio. Os princípios éticos que orientam 
a atuação da NEOORTHO contribuem para a manutenção de sua imagem como entidade sólida, 
sustentável e confiável.
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CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA

• AMOSTRA: Produto para Saúde consumível, descartável ou não durável dado 
gratuitamente para um Profissional da Saúde e/ou Organização da Saúde, para possibilitar 
sua experimentação pelo Profissional da Saúde e/ou pelos seus Pacientes.

• ASSÉDIO: Caracteriza-se assédio quando alguém humilha, desrespeita e/ou constrange 
o outro. O assédio moral ocorre quando se expõe alguém a situações de humilhação. O 
assédio sexual visa a obter vantagem e/ou favor sexual.

• ASSOCIAÇÃO DE PACIENTES: pessoa jurídica, formada para educação, Tratamento 
e/ou defesa de interesses em geral de Pacientes de determinada patologia.

• COMPLIANCE: O termo Compliance é originário do verbo, em inglês, “to comply”, e 
significa cumprir, executar, satisfazer e realizar o que foi imposto conforme a legislação e 
a regulamentação aplicável ao negócio. Significa, também, seguir as condutas, políticas e 
normas da empresa, de acordo com o Código de Conduta e Ética. Resumindo: é estar 
em conformidade com regras, normas e procedimentos.

• COMITÊ DE ÉTICA: Colaboradores da NEOORTHO responsáveis por receber 
dúvidas, denúncias e tratar de temas específicos sobre este Código. Este Comitê é 
composto por um colaborador da Diretoria Administrativa e Financeira, um da Diretoria 
Comercial, um da Diretoria Industrial e pelo Compliance Officer e os componentes 
das Diretorias serão escolhidos anualmente pela Vice-Presidência, Presidência e pelo 
responsável pelo Departamento de Compliance. O Comitê de Ética se reportará ao Vice-
Presidente.

• COMPLIANCE OFFICER: Compliance Officer é o colaborador responsável pelo 
Departamento de Compliance com a missão de gerir assuntos relativos a este Código, 
auxiliar no monitoramento e auditorias necessárias para que haja o cumprimento das 
regras do Código, bem como receber denúncias sobre possíveis violações deste Código, 
instaurar a apuração dos fatos, sem, contudo, causar constrangimentos ou mesmo 
violações dos direitos imateriais da pessoa denunciante e da investigada, atuando sempre 
com em consonância com orientações do Comitê de Ética.

• A Presidência e a Vice-Presidência devem garantir ao Compliance Officer autoridade, 
recursos suficientes e autonomia de gestão para que haja a prevenção, detecção e punição 
de condutas que violem este Código. O Compliance Officer se reportará diretamente à 
Vice-Presidência e será responsável pela assessoria sobre os controles e procedimentos 
que serão emitidos em decorrência deste Código.
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• O Compliance Officer deve:

• Garantir uma comunicação clara e respeitosa, de forma que haja o encorajamento na 
colaboração para o cumprimento e adequação continuada das regras do Código; e.

• Identificar riscos junto aos departamentos e áreas através de monitoramentos periódicos 
e desenvolver recomendações e planos de ação com prazos para a implementação de 
procedimentos que visem mitigar ou minimizar tais riscos.

• CORRUPÇÃO: É o abuso de poder ou autoridade, por uma pessoa, para obter 
vantagens para si. As formas mais comuns de corrupção é o suborno e a propina.

• ÉTICA: Conjunto de regras e preceitos aplicados no cotidiano e usados continuamente 
por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus 
julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mau.

• CONFLITO DE INTERESSES: O conflito de interesse ocorre quando um colaborador, 
alguém que atue para a NEOORTHO ou em nome da NEOORTHO, influencia ou possa 
influenciar uma decisão da NEOORTHO que resulte ou possa resultar em algum ganho 
pessoal, direto ou indireto, para si, membros da sua família ou amigos.

• Portanto, um colaborador, ou alguém que atue para a NEOORTHO ou em nome 
da NEOORTHO, deve zelar para que suas ações não conflitem com os interesses da 
NEOORTHO, nem causem dano à sua imagem e reputação.

• DUE DILIGENCE: Procedimento metódico de análise de informações e documentos 
de uma determinada pessoa física ou jurídica, com objetivo predeterminado, resultando 
em um relatório das reais condições da pessoa analisada.

• ENTRETENIMENTO: ações ou itens oferecidos para divertir ou entreter um 
Profissional da Saúde, representando valor, desconectado ou podendo se sobrepor a uma 
razão legítima para interação com a NEOORTHO.

• A título exemplificativo, itens como apresentações musicais como atração principal (não 
como música ambiente em refeições), apresentações artísticas, eventos esportivos, 
excursões etc., serão considerados Entretenimento.

• FONTE PAGADORA: responsável final pelo pagamento ou custeio de um produto para 
saúde, tais como Paciente, sociedade cooperativa, operadora de saúde complementar, 
entidade assistencial e/ou órgão público.

• ITEM DE UTILIDADE MÉDICA: item de uso profissional que contribui para a 
educação de Profissional da Saúde e/ou seus Pacientes sobre condições médicas, terapias 
e/ou Produtos para Saúde.
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• A título exemplificativo, itens como pôsteres científicos, livros científicos, modelos 
anatômicos de Produtos para Saúde ou partes da anatomia humana, serão considerados 
itens de utilidade médica.

• HOSPITALIDADE: ações ou itens modestos, oferecidos de forma secundária a uma 
interação legítima, que constituem pequena cortesia para um Profissional da Saúde, sem, 
contudo, representar qualquer valor ou poder se sobrepor à razão legítima para interação 
com a NEOORTHO.

• A título exemplificativo, itens como água, chá, café e aperitivos em eventos, e música 
ambiente em intervalos de eventos e refeições, serão considerados hospitalidade.

• INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS: São informações estratégicas ou confidenciais 
que não são conhecidas por terceiros ou pelo mercado e cuja divulgação poderá afetar as 
atividades da NEOORTHO. As informações privilegiadas podem ser obtidas no âmbito 
das funções e responsabilidades desempenhadas pelo colaborador ou inadvertidamente, 
e somente podem ser divulgadas mediante autorização expressa da NEOORTHO. Os 
colaboradores são os responsáveis pelas informações privilegiadas e devem garantir sua 
proteção, de modo a impedir o acesso de pessoas não autorizadas.

• LEIS ANTICORRUPÇÃO: A NEOORTHO, incluindo fornecedores e parceiros, 
controladoras e controladas, e todos aqueles que agem em nome ou para a NEOORTHO, 
está obrigada a observar as Leis Anticorrupção, inclusive às relacionadas ao final deste 
Código (“Referências”), e todas as leis e as normas aplicáveis, nos termos da legislação 
brasileira, bem como as leis e normas em vigor nos países de atuação da NEOORTHO. A 
NEOORTHO poderá promover treinamentos e emitir procedimentos específicos sobre 
LEIS ANTICORRUPÇÃO.

• LOCAL APROPRIADO: local apropriado para uma interação legítima entre a 
NEOORTHO e um Profissional da Saúde, para encontro de natureza promocional ou 
não promocional; o local deve favorecer a troca de informações e uma relação profissional 
entre as partes.

• A título exemplificativo, destinos turísticos, ressalvadas necessidades locais, devidamente 
justificadas, e locais predominantemente de entretenimento, tais como clubes, cassinos, 
estádios, casas de show, navios de cruzeiro etc., não serão considerados um local 
apropriado.

• PAGAMENTO INDEVIDO: É um pagamento feito para assegurar ou agilizar a execução 
de uma ação ou serviço, para o qual já se tenha direito normal e legal. Por exemplo, 
pagamentos destinados à obtenção de autorizações, licenças e outros documentos oficiais; 
processamento de documentos governamentais, como vistos e ordens de serviço; etc.
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• SUBORNO OU PROPINA: podem ser definidos como qualquer pagamento, taxa, 
comissão, crédito, presente, gratificação, descontos, coisa de valor ou compensação de 
qualquer espécie que sejam fornecidos diretamente ou indiretamente, tendo, pelo menos, 
como objetivo obter ou ter tratamento favorável indevidamente em uma transação 
comercial.

• PROFISSIONAL DA SAÚDE: Qualquer pessoa física ou entidade que, no curso das 
suas atividades, esteja inserido na cadeia de uso ou serviços relacionados a Produtos para 
Saúde, exercendo atividades tais como compra, avaliação, recomendação, manipulação e/
ou aplicação de Produtos para Saúde, incluindo, mas não limitado, a médicos, enfermeiros, 
farmacêuticos, fisioterapeutas, cientistas, pesquisadores, técnicos em saúde, atendentes, 
compradores e funcionários em geral em hospitais públicos e privados, clínicas médicas e 
pontos de venda de Produtos para Saúde.

• OFICIAIS DO GOVERNO: Pessoa física que exerça cargo, emprego ou função 
pública, ligado a órgão da Administração Pública direta ou indireta. Para fins do presente 
Código de Conduta, serão considerados Oficiais do Governo representantes de órgãos 
da administração pública estrangeira no Brasil.

• ORGANIZAÇÃO DA SAÚDE: pessoa jurídica, constituída para atuação de Profissionais 
da Saúde, ou de qualquer outra forma que esteja inserida na cadeia de uso de Produtos para 
Saúde, exercendo atividades tais como compra, avaliação, recomendação, manipulação 
e/ou aplicação de Produtos para Saúde, incluindo, mas não limitado, a hospital, clínica, 
laboratório, farmácia, universidade ou outra instituição de ensino de Saúde, instituição de 
pesquisa de Saúde, sociedades profissionais ou setoriais (com exceção de associações de 
pacientes).

• PACIENTE: pessoa física que tenha utilizado, utilize ou deva vir a utilizar quaisquer 
Produtos para Saúde.

• PRODUTO DE DEMONSTRAÇÃO: Produto para Saúde durável, inclusive 
equipamentos, cedido gratuitamente e por tempo determinado para um Profissional da 
Saúde e/ou Organização da Saúde, para possibilitar sua experimentação pelo Profissional 
da Saúde e/ou pelos seus Pacientes.

• PRODUTO PARA SAÚDE: equipamento, dispositivo e/ou material médico, registrado, 
produzido, importado, promovido e/ou comercializado pela NEOORTHO.

• REGISTRO SANITÁRIO DO PRODUTO: registro do Produto para Saúde perante 
a ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que representa a autorização 
sanitária para sua promoção e comercialização, incluindo suas características, riscos e usos 
aprovados.
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• SUBVENÇÃO: contribuição financeira, em Produtos para Saúde e/ou com outros 
recursos, pela NEOORTHO a uma Organização da Saúde, de natureza não promocional, 
com finalidade Educacional, de Pesquisa e/ou de Apoio a Tratamento Médico.

• Subvenções Educacionais incluem o financiamento de residências e bolsas de estudos. 
Subvenções de Pesquisa incluem o financiamento de estudos clínicos e publicação de 
artigos científicos.

• Subvenções de Apoio a Tratamentos Médicos incluem o financiamento e a doação de 
Produtos para Saúde para campanhas de conscientização, de diagnóstico e de tratamento.

• USO NÃO AUTORIZADO DO PRODUTO (OFF-LABEL): uso de um Produto 
para Saúde que não tenha sido aprovado formalmente no Registro Sanitário do Produto, 
independentemente da existência de evidências acerca da sua eficácia ou segurança.

• VALOR JUSTO DE MERCADO: faixa de valor que o mercado com base na qual o 
mercado remunera, de forma justa e adequada, por determinado serviço ou prestação 
em geral.

• O Valor Justo de Mercado pode ser aferido por setor, natureza e/ou localidade, com base 
em dados históricos de negociações legítimas e/ou pesquisas independentes de mercado.

• VANTAGEM INDEVIDA: todo e qualquer benefício inidôneo em favor da 
NEOORTHO, geralmente advindo de atos ilícitos e/ou antiéticos, em especial, mas 
não apenas, atos que impliquem em vantagens comerciais, tais como compra, avaliação, 
recomendação, manipulação e/ou aplicação de Produtos para Saúde, não baseados em 
decisão técnica independente.
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A NEOORTHO cumpre seu dever de estar em conformidade com as leis do Brasil, e outras 
jurisdições nas quais opera, cumprindo diretrizes, procedimentos e controles internos e externos, 
buscando mitigar quaisquer riscos.

A NEOORTHO busca atender as boas práticas internacionais e domésticas, seguindo altos padrões 
de qualidade de gestão.
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Para assegurar que relacionamentos entre os colaboradores NEOORTHO, ou qualquer um que 
atue em nome da NEOORTHO e terceiros, todas as interações devem ser conduzidas de acordo 
com os seguintes princípios:

• Integridade: Agir com honestidade, veracidade e justamente com todas as partes, em 
consonância com as leis, normas, regulamentos e os mais elevados princípios éticos.

• Progresso: promover o contínuo aprimoramento dos produtos de alta tecnologia para 
a saúde e do conhecimento médico, bem empenhar-se para o acesso e uso seguro e 
eficiente destes produtos pelos Pacientes e Profissionais da Saúde.

• Independência: As interações não devem ser usadas para influenciar indevidamente as 
decisões governamentais, médicas dos Profissionais da Saúde ou desviar do que é legal e 
ético a fim de obter vantagens indevidas ou impróprias.

• Ser apropriado: acordos estarão em conformidade com os devidos padrões comerciais 
para serem precisos justos e isentos de propósitos corruptos.

• Desenvolvimento: Relacionamentos devem impulsionar a atividade fim da 
NEOORTHO, observando sua missão, visão e valores.

• Transparência: Interações terão propósito e âmbito claros, sempre em cumprimento 
das leis, regulamentos, ou códigos de conduta profissionais domésticos e locais, e evitarão 
qualquer ação imprópria ou conflito de interesse em potencial.

5.1  Relacionamento com Colaboradores
Ter uma boa e harmoniosa relação com todos que mantêm relacionamento com a NEOORTHO 
é o pilar fundamental para o sucesso da NEOORTHO.

A NEOORTHO busca oferecer condições adequadas de trabalho, inclusive cumprindo 
normas ambientais e de segurança do trabalho, e busca desenvolvimento profissional de seus 
colaboradores.

A NEOORTHO também compreende que as relações humanas devem ser pautadas de 
respeito mútuo, ética e confiança, assim, espera que seus prestadores de serviços, fornecedores, 
distribuidores, importadores, parceiros, clientes, empregados e acionistas compartilhem e 
defendam esses valores guiando-se pelos princípios estabelecidos neste Código para o exercício 
de suas atividades, independentemente de qualquer posição hierárquica, cargo ou função.

O critério para admissão e promoção será o atendimento aos requisitos básicos de cada função, 
em conformidade com critérios e objetivos predeterminados. Não poderá haver discriminação por 
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cargo ocupado dentro da NEOORTHO, religião, convicção filosófica ou política, nacionalidade, 
origem, sexo, idade, cor, preferência sexual, estado civil ou deficiência física ou mental.

5.1.1 Conflitos de Interesse
As atividades externas e os deveres funcionais dos colaboradores da NEOORTHO devem estar 
perfeitamente harmonizados de forma a evitar conflitos de interesses.

É dever dos colaboradores da NEOORTHO a tomada de decisões no melhor interesse da 
NEOORTHO e não baseada nos seus próprios interesses, devendo sempre informar à Diretoria 
sobre qualquer interesse pessoal que possa advir no âmbito do desempenho dos seus deveres 
profissionais.

Os colaboradores não podem utilizar, para contratos ou encomendas pessoais, empresas com 
as quais tenham relações comerciais no âmbito das suas atividades em nome da NEOORTHO.

Tal regra aplica-se em particular se o colaborador exercer ou tiver capacidade para exercer 
uma influência direta ou indireta sobre a concessão, ou não, de contratos.

É importante que todos os colaboradores reconheçam e evitem conflitos de interesses durante 
a realização das suas atividades profissionais.

TRABALHO PARALELO

Atividades ocasionais de escrita, conferências ou atividades ocasionais comparáveis não são 
consideradas trabalho paralelo. Não será concedida autorização se a atividade em questão for 
prejudicial para os interesses da NEOORTHO. Para os trabalhos paralelos em áreas como 
contabilidade, advocacia, tecnologia da informação, engenharia, comercial, marketing, entre 
outros, a Diretoria responsável deve aprovar.

Participações em empresas terceiras

Os colaboradores que detenham ou adquiram direta ou indiretamente uma participação num 
concorrente, cliente ou fornecedor da NEOORTHO, ou numa empresa que a empresa detenha 
ações terão igualmente de comunicar este fato ao Departamento de Recursos Humanos. Uma 
vez comunicada uma participação numa empresa terceira, a NEOORTHO tomará as medidas 
adequadas para eliminar quaisquer conflitos de interesses.

MANUSEIO DE PROPRIEDADE DA NEOORTHO

A NEOORTHO possui dispositivos e equipamentos, como telefones, copiadoras, computadores, 
software, Internet/intranet e outras ferramentas. Estes dispositivos devem ser utilizados apenas 
no âmbito das atividades da NEOORTHO e não para proveito pessoal. Poderão ser acordados 
localmente casos excepcionais, e o respectivo pagamento, se aplicável, desde que o uso da 
propriedade da empresa:
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• Não esteja associado a qualquer atividade ilegal;

• Não cause um conflito de interesses efetivo ou presumido;

• Não conduza a custos adicionais significativos, perturbação das atividades de negócio ou 
outros efeitos prejudiciais para a NEOORTHO, incluindo a interferência no cumprimento 
dos deveres atribuídos a algum colaborador.

Sem a devida autorização da Diretoria responsável, os colaboradores não podem criar registros, 
gravações em vídeo ou áudio, nem reproduções utilizando o equipamento ou as instalações da 
NEOORTHO, caso a atividade não esteja diretamente relacionada com os negócios.

Não é permitida a divulgação ou a circulação de mensagens ou materiais que incitem 
discriminação ou violência de qualquer natureza, propagandas políticas, partidárias ou que possuam 
conteúdo sexualmente ofensivo.

5.1.2 Informações Privilegiadas
A NEOORTHO respeita a privacidade dos dados dos colaboradores e os colaboradores devem 
manter em absoluto sigilo as Informações Privilegiadas às quais tenham acesso em razão de suas 
atividades na NEOORTHO.

Informações Privilegiadas são ativos preciosos da NEOORTHO e a divulgação a terceiros 
somente será feita mediante assinatura de Termo de Confidencialidade, com a devida aprovação 
do Departamento Jurídico da NEOORTHO e com a assinatura de um representante legal da 
empresa.

Informações Privilegiadas somente devem ser utilizadas para os propósitos permitidos pela

NEOORTHO e em relação com as suas funções e responsabilidades na NEOORTHO.

5.1.3 Conduta fora da NEOORTHO
O colaborador da NEOORTHO deve ser criterioso quanto à sua conduta tanto em ambiente 
interno e externo (quando a serviço da empresa), sendo compatível com os valores da 
NEOORTHO, contribuindo, assim, para o reconhecimento da boa imagem corporativa da 
NEOORTHO.

5.1.4 Assédio
A NEOORTHO não admite assédios, tais como sexual, econômico, moral ou de qualquer outra 
natureza, nem situações que configurem desrespeito, intimidação ou ameaça no relacionamento 
entre colaboradores, independente de seu nível hierárquico.

O colaborador que julgar ter sido vítima de assédio pode acessar o Canal de Denúncias, o 
Departamento de Compliance ou seu superior hierárquico. A NEOORTHO garante imparcialidade 
na avaliação do caso relatado.
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5.1.5 Discriminação
A NEOORTHO valoriza a diversidade nas relações de trabalho. Portanto, a todos deve ser dado 
tratamento respeitoso, cordial e justo, independentemente de cargo ou função que ocupem. A 
NEOORTHO condena a prática de desrespeito, exploração e preconceito de qualquer natureza, 
seja de raça, religião, faixa etária, sexo, convicção política, nacionalidade, estado civil, orientação 
sexual, condição física ou quaisquer outros.

5.1.6 Exploração do trabalho adulto ou infantil
A NEOORTHO não permite ou tolera contratações ou associações que possuam qualquer vínculo 
com exploração do trabalho adulto ou infantil.

A NEOORTHO não admite de forma alguma a exploração do trabalho adulto e infantil e 
reserva-se o direito de não manter relações de qualquer natureza com clientes, fornecedores ou 
quaisquer terceiros que adotem essa prática.

Entende-se por exploração do trabalho adulto, o trabalho análogo ao de escravo, previsto no 
art. 149, do Código Penal Brasileiro.

5.1.7  Uso de álcool, drogas, porte de armas e 
comercialização de mercadorias

A NEOORTHO se preocupa com a saúde e a integridade de seus colaboradores. Portanto, é 
vedado o consumo de álcool, drogas ilícitas ou entorpecentes, assim como o exercício da função 
profissional em estado de embriaguez ou sob os efeitos de drogas e entorpecentes.

Não é permitido o porte de armas de nenhuma espécie nas dependências da empresa, salvo 
para profissionais expressamente autorizados para tal ou no exercício de sua função.

É proibida a comercialização e a permuta de mercadorias de interesse particular nas 
dependências da NEOORTHO.

5.1.8 Atividades políticas
Recursos, espaços e imagem da NEOORTHO não podem ser usados para atender a interesses 
políticos pessoais ou partidários.

É proibido ao colaborador realizar, em nome da NEOORTHO, qualquer contribuição em 
valor, bens ou serviços para campanhas ou causas políticas ou associar qualquer nome ou marca 
da NEOORTHO a campanhas ou causas políticas, exceto mediante aprovação da Diretoria 
responsável, quando deverá seguir a legislação vigente.

A NEOORTHO respeita o direito individual do colaborador de se envolver em assuntos 
cívicos e participar do processo político. Porém, tal participação deve ocorrer em seu tempo livre, 
à sua custa e dissociada da NEOORTHO. Nessa situação, o colaborador deve tornar claro que as 
manifestações são suas e não da NEOORTHO.
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5.1.9 Uso de ativos da NEOORTHO
Os bens, equipamentos e instalações da NEOORTHO destinam-se exclusivamente ao uso em 
suas operações e não podem ser utilizados para fins particulares, salvo em situações específicas 
definidas pela NEOORTHO.

É responsabilidade de o colaborador zelar pelo bom uso e pela conservação do patrimônio da 
NEOORTHO colocado sob sua guarda.

Questões relativas à doação, venda e cessão de uso de quaisquer ativos devem ser submetidas 
à aprovação e avaliação da Diretoria responsável.

A NEOORTHO não autoriza o uso de softwares ou qualquer outro bem em suas instalações 
ou em equipamentos de sua propriedade que não sejam aqueles previamente autorizados pela 
NEOORTHO.

O uso da internet, de redes sociais, aplicativos para celular e outros, com o objetivo de 
comunicação sobre assuntos relativos à NEOORTHO é permitido desde que esteja de acordo 
com as regras deste Código.

5.1.10 Uso dos meios eletrônicos de comunicação
A NEOORTHO disponibiliza e incentiva o uso de meios eletrônicos de comunicação e transmissão 
de dados, como Whatsapp, Skype e outros similares, aos seus colaboradores para o desempenho 
de suas atividades profissionais relacionadas à empresa, pois entende que essas ferramentas 
otimizam tempo e contribuem para o aprimoramento da comunicação, além de proporcionar 
economia e benefícios na preservação do meio-ambiente.

A empresa pode, quando necessário, se reservar o direito de monitorar o uso de todos 
os meios eletrônicos de comunicação e de transmissão de dados por ela disponibilizados aos 
colaboradores, incluindo o acesso a aplicativos pessoais, para evitar abusos e proteger os interesses 
da empresa.

Todos os arquivos e informações, referentes à atividade profissional, criadas, recebidas ou 
armazenadas nos sistemas eletrônicos são Informações Privilegiadas, nos termos deste Código, de 
propriedade da NEOORTHO e constituem-se em bens comerciais e legais. Assim, em caso de 
mudança ou desligamento de um colaborador, essas informações mantidas por ele deverão ser 
encaminhadas à liderança imediata para a guarda ou o descarte.

A senha de acesso aos sistemas é de exclusivo uso pessoal, não sendo permitida sua concessão 
a terceiros, ainda que seja um colega de trabalho.

5.1.11 Recebimento de correspondências e mercadorias
O recebimento indevido de correspondências/mercadorias pode gerar obrigações e causar danos 
à NEOORTHO. Portanto, somente pessoas previamente autorizadas estão habilitadas a fazer o 
recebimento de correspondências.
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Os colaboradores não estão autorizados a receber correspondências endereçadas à 
NEOORTHO ou seus acionistas, diretores ou colaboradores, tal como documentos de qualquer 
natureza e mercadorias diversas, excetuando-se os colaboradores que têm como uma de suas 
funções a realização dessa tarefa.

Os colaboradores também não devem divulgar o endereço da empresa para recebimento/
entrega de correspondências e/ou encomendas particulares.

5.1.12 Assinatura de Documentos
Os colaboradores não estão autorizados a assinar documentos, correspondências, cartas, 
notificações, intimações ou citações que sejam destinadas à NEOORTHO. A assinatura de qualquer 
um destes documentos gera à NEOORTHO (ou a qualquer pessoa a ela vinculada) obrigações 
e compromissos. Somente possuem poderes para assinatura de documentos os Diretores ou 
colaboradores com poderes específicos.

Caso o colaborador tenha dúvidas quanto a quem deverá assinar um determinado documento, 
é recomendado que entre em contato com o Departamento Jurídico da empresa para as instruções 
adequadas, através do e-mail: jurídico@neoortho.com.br.

O colaborador deve atentar sempre ao trânsito de documentos que necessitam de avaliação 
e rubrica de um responsável, evitando que qualquer trâmite deixe de cumprir com as políticas de 
avaliação, revisão e confidencialidade da NEOORTHO.

5.1.13 Monitoramento eletrônico de segurança
A NEOORTHO possui câmeras de circuito interno de imagem com a finalidade de trazer maior 
segurança a seus colaboradores e resguardar seu patrimônio. Os Colaboradores e terceiros devem 
estar cientes que suas imagens poderão ser gravadas diariamente, nos termos autorizados por lei.

O Colaborador, ao firmar o Termo de Recebimento e Compromisso ao final do presente 
Código de Conduta autoriza a NEOORTHO, por tempo indeterminado, a utilizar imagens 
geradas pelo sistema de monitoramento, para fins legais e estritamente necessários à finalidade 
descrita no parágrafo anterior.

5.2  Relacionamento com Fornecedores
A NEOORTHO preza para que o relacionamento com os fornecedores seja conduzido em 
termos honestos, leais e equitativos, buscando constantemente a parceria e a cooperação entre 
as partes.

A seleção e contratação de fornecedores devem ser objeto de concorrência transparente 
e inequívoca, privilegiando a competência técnica, a conformidade legal, a reputação ilibada e o 
comportamento ético do fornecedor, visando ao melhor retorno possível em termos de custo e 
qualidade para a NEOORTHO.
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Desse modo, a NEOORTHO veda a prática de aceitar, solicitar ou exigir de qualquer 
fornecedor, prestador de serviço ou potencial fornecedor ou prestador de serviço, qualquer 
presente, pagamento, doação, gratificação, opção de lazer, patrocínio ou proposta de qualquer 
outra vantagem ou benefício.

No caso de ocorrer a entrega de brindes, deverá ser adotado os seguintes procedimentos:

• Itens promocionais poderão ser aceitos, a exemplo de caneta com logo, livro sobre a 
história do fornecedor ou prestador de serviço, ou semelhantes, desde que o valor do 
brinde seja condizente com os padrões definidos pela NEOORTHO e condizente com 
as práticas de mercado.

• Outros itens que não se enquadrem no critério acima não poderão ser aceitos pela 
NEOORTHO e por seus colaboradores e o receptor do presente ou brinde deverá 
buscar orientação da Diretoria, que deverá submeter a questão ao Compliance Officer ou 
Comitê de Ética.

• Itens institucionais que configurem prática de gentileza e cordialidade entre as partes 
de uma relação comercial e não caracterizem a obtenção de benefícios em quaisquer 
negociações podem ser aceitos pelos colaboradores.

• Convites para eventos com despesas custeadas por fornecedores, órgãos governamentais 
e outros públicos de interesse somente podem ser aceitos quando existir a real 
oportunidade de desenvolvimento de contato comercial, quando tenham sido estendidos 
também a profissional de outras empresas e mediante autorização formal da Diretoria 
responsável.

5.3  Relacionamento com Clientes
A NEOORTHO pauta a relação com seus clientes em valores e princípios éticos fundamentados 
na honestidade, lealdade e justiça, provendo todas as informações necessárias com respeito aos 
clientes.

Os clientes NEOORTHO são encorajados a adotarem programas de compliance no 
gerenciamento de seus riscos, além de um programa geral de compliance, aplicável a todo o 
pessoal relevante.

Distribuidores e Importadores de produtos devem ter autorização específica concedida pela 
NEOORTHO, que descreverá a lista de produtos e região de atuação autorizada à comercialização.

A NEOORTHO verificará a idoneidade e situação legal de seus distribuidores e importadores 
quando da contratação, e periodicamente conforme os procedimentos vigentes na NEOORTHO.

Todos os clientes NEOORTHO estão vinculados ao cumprimento das regras deste Código 
e se comprometem a aplicar suas regras em suas atividades empresariais, relações com terceiros, 
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empregados, clientes, médicos, clínicas e hospitais, inclusive respeitando as normais locais dos 
países onde forem comercializados produtos da NEOORTHO.

A NEOORTHO não discrimina clientes, seja por origem, porte econômico ou localização. No 
entanto, reserva-se o direito de encerrar qualquer relação comercial sempre que seus interesses 
não estiverem sendo atendidos ou, ainda, quando o relacionamento representar risco legal, social 
ou ambiental.

As informações sobre os produtos oferecidos pela empresa devem ser sempre claras, 
verdadeiras e objetivas.

É proibido fazer pagamentos impróprios a qualquer pessoa com o intuito de facilitar a 
contratação com clientes, mesmo à custa de perder oportunidades de negócios.

5.4  Relacionamento com o Governo
Quando em contato com qualquer agente público em nome da NEOORTHO, os colaboradores 
da empresa deverão agir de forma profissional, ética e transparente, agindo sempre de forma lícita 
e dentro das atribuições de seu cargo.

A NEOORTHO proíbe a realização de pagamentos a título de gratificação, ou o oferecimento 
de qualquer Vantagem Indevida a Oficiais do Governo para obtenção de qualquer vantagem ilícita 
para a NEOORTHO e seus colaboradores.

É permitida a atuação da NEOORTHO junto a representantes de órgãos públicos, Secretarias 
de Saúde, Profissionais da Saúde e/ou Organizações da Saúde, em defesa legítima de seus 
interesses comerciais, prestando subsídios para decisões relativas a cobertura de pagamento de 
Produtos para Saúde pelos Pacientes e/ou outras Fontes Pagadoras, inclusão em lista de cobertura 
e valor de pagamento por sociedades cooperativas, operadoras de saúde complementar, entidades 
assistenciais e/ou pelo Sistema Único de Saúde.

Para tanto, a NEOORTHO poderá fornecer estudos e informações técnicas sobre condições 
médicas, terapias e/ou Produtos para Saúde, bem como dados econômicos que auxiliem a tomada 
de decisões para o uso seguro e eficiente das tecnologias disponíveis.

Especificamente em procedimentos de licitações públicas, é facultado à NEOORTHO oferecer 
Amostras e/ou Produtos de Demonstração ao comprador, para possibilitar a experimentação dos 
respectivos produtos pelos Profissionais da Saúde e/ou pelos seus Pacientes.

É proibido que um representante da NEOORTHO auxilie na redação do edital e/ou intervenha 
em quaisquer outras etapas do processo licitatório, influenciando de forma indevida o processo 
de concorrência.

Sem prejuízo, caso um representante do comprador solicite auxílio, a NEOORTHO poderá 
fornecer subsídios estritamente técnicos e objetivos, por escrito, e sempre fazendo referência a 
dados públicos e/ ou oficiais.
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Mediante solicitação específica, a NEOORTHO poderá fornecer detalhes técnicos sobre um 
Produto para Saúde, sempre que possível restringindo-se às informações disponíveis no Registro 
Sanitário do Produto.

É dever dos colaboradores recusar e levar ao conhecimento do Compliance Officer qualquer 
solicitação de pagamentos, comissões, Brindes, presentes, Entretenimento ou remunerações 
envolvendo Oficiais do Governo.

5.5   Relacionamento com  
Concorrentes da NEOORTHO

A competitividade dos serviços e/ou Produtos para Saúde comercializados pela NEOORTHO 
deve ser exercida com base na concorrência livre e leal.

Não devem ser feitas declarações, verbais ou escritas, que possam afetar a imagem dos 
concorrentes ou contribuir para divulgação de boatos sobre eles, devendo o concorrente ser 
tratado com o respeito com que a NEOORTHO espera ser tratada.

É expressamente proibido fornecer Informações Privilegiadas a quaisquer terceiros, incluindo, 
mas não se limitando, aos concorrentes.

É vedado manter entendimentos com concorrente(s), ou em associações das quais a 
NEOORTHO seja associada, visando discussões comerciais, como preços, ofertas, descontos, 
promoções, lucros, custos, materiais, prazos ou condições de venda, royalties, planos de produção 
ou de inventários ou adotar ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou pré-
acordada. A troca de informações visando a realização de pesquisas entre a NEOORTHO e outras 
empresas do setor da saúde, tais como para fins de benchmarking, poderão ser realizadas desde 
que a entidade que coleta, consolida e circula os dados seja neutra e respeite a confidencialidade 
das informações, bem como, sejam utilizados dados históricos, geralmente com mais de um ano. 
(Este compartilhamento de informações pode ser interpretado como uma tentativa de limitar a 
concorrência; no entanto, não há nada impróprio em recolher deste tipo de informação que esteja 
disponível publicamente no mercado).

A NEOORTHO vai competir por todas as oportunidades de negócios de forma enérgica, 
justa, ética e legal. A NEOORTHO vai cumprir todas as leis e normas antitrustes e outras leis e 
normas que controlam a concorrência e as transações comerciais de cada país em que opera, e 
não vai discutir preços, custos, planos de produção, estratégias empresariais nem quaisquer outras 
informações privadas e/ ou confidenciais com os concorrentes.
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As normas e práticas de contabilidade devem ser rigorosamente observadas pela NEOORTHO, 
gerando registros e relatórios consistentes e permitindo uma base uniforme de avaliação e 
divulgação das operações da NEOORTHO.

Desta forma, é necessário assegurar a contabilização de todo e qualquer bem ou direito que 
a NEOORTHO esteja obrigada a fazer.

A NEOORTHO manterá controles internos adequados e registros suficientes para a 
preparação de declarações, conforme princípios contábeis e leis vigentes no país.

Todos os ativos são devidamente controlados, incluindo a existência de níveis apropriados de 
aprovação e revisão destes.

Todos os pagamentos e todas as transações são registrados e declarados com precisão nos 
livros, nas contas e nos registros da NEOORTHO, e devem refletir de maneira clara e transparente 
a natureza da operação; bem como a natureza da transação corretamente, com detalhamento 
suficiente para tanto.

Pagamentos realizados de maneira que não possibilite o registro e/ou a conferência posterior 
nos livros contábeis e demais documentos pertinentes são proibidos.

É possível a concessão de descontos financeiros pela NEOORTHO a compradores de 
Produtos para Saúde.

Somente será permitido o desconto financeiro transparente e motivado por uma razão 
comercial legítima, tais como antecipação do prazo de pagamento pelo comprador, fazendo jus a 
um desconto adicional. Também recomenda-se que o desconto seja eventual.

No que for aplicável, equiparam-se aos descontos financeiros eventuais taxas cobradas pelo 
comprador, abatendo parte do valor devido pela compra de Produtos para Saúde. Referidas taxas 
somente serão permitidas quando se referirem a serviços legítimos, previstos em contrato e 
efetivamente prestados pelo comprador à NEOORTHO.
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Desde que observando as regras deste Código, procedimentos específicos da NEOORTHO 
e outras normas aplicáveis para estas finalidades, sem que haja qualquer induzimento para o 
Profissional da Saúde ou outros envolvidos na contratação, a NEOORTHO poderá:

• Oferecer treinamento sobre o uso seguro e eficiente de seus Produtos para Saúde;

• Disponibilizar informações sobre os Produtos para Saúde que manufatura ou que estão 
sob sua responsabilidade;

• Manter contratos com Profissionais da Saúde para consultorias, desenvolvimento de 
produtos, pesquisas clínicas etc.;

• E também patrocinar eventos educacionais e científicos ou apoiar conferências.

A relação com os Profissionais de Saúde contratados ou voluntariados e engajados em 
avaliações clínicas, pesquisas clínicas ou estudos clínicos dos produtos NEOORTHO, deve ser 
apenas de cunho científico e restrito ao tema declarado nos protocolos.

7.1  Interação com Profissionais da Saúde

7.1.1 Objetivos da Interação com Profissionais da Saúde
A NEOORTHO deverá assegurar que todas as suas relações com Profissionais da Saúde e 
Organizações da Saúde sejam idôneas, de acordo com as leis, normas e regulamentos que a 
elas se aplicam, bem como aos Princípios Fundamentais e demais regras do presente Código de 
Conduta.

A NEOORTHO poderá interagir com Profissionais da Saúde para fins promocionais ou não 
promocionais. As interações não promocionais devem estar alinhadas com uma ou mais das 
seguintes finalidades:

• Encorajar a pesquisa e a educação na área da Saúde: o apoio legítimo por parte das 
empresas a ações de pesquisa e educação desenvolvidas por Profissionais da Saúde 
contribui de forma relevante para o setor da Saúde como um todo;

• Promover o desenvolvimento de Produtos para Saúde: a inovação e o aperfeiçoamento 
de produtos de alta tecnologia para a saúde frequentemente exigem um processo de 
colaboração entre empresas e Profissionais da Saúde;

• Aprimorar o uso seguro e eficiente dos Produtos para Saúde: produtos de alta tecnologia 
para a saúde frequentemente exigem que as empresas promovam treinamento, serviços e 
apoios técnicos aos Profissionais da Saúde, assegurando seu uso seguro e eficiente;
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• Melhorar o acesso a produtos, informações e serviços médicos para as populações 
carentes: as empresas desempenham uma função social relevante, podendo atuar em 
conjunto com Profissionais da Saúde e/ ou Organizações da Saúde para doar produtos 
em caráter assistencial, educar pacientes e prestar outros serviços caritativos em favor de 
populações carentes, contribuindo com o sistema público de saúde.

7.1.2 Interações Promocionais com Profissionais da Saúde
A NEOORTHO poderá interagir com Profissionais da Saúde para desempenhar atividades 
promocionais, tais como apresentação, promoção, negociação de contratos, tomada de pedidos 
e pós-vendas em relação a seus Produtos para Saúde. Referidas interações podem ser realizadas 
nos consultórios e endereços profissionais dos Profissionais da Saúde ou outro Local Apropriado 
para a interação profissional.

As informações promocionais sobre os Produtos para Saúde devem ser verdadeiras, 
equilibradas e consistentes com os estudos técnicos disponíveis. Em nenhuma hipótese, uma 
informação promocional, seja oral ou escrita, poderá ser dirigida a Profissionais da Saúde em 
desacordo com o Registro Sanitário do Produto.

A NEOORTHO poderá pagar ou reembolsar despesas razoáveis do Profissional da Saúde 
necessárias para tais interações, tais como transporte, estadia e/ou alimentação. É proibido, 
contudo, qualquer remuneração pelo tempo dispendido pelo Profissional da Saúde em encontros 
promocionais. A contratação de Profissionais da Saúde, por sua vez, será tratada conforme item 
7.2, a seguir.

7.1.3 Conflitos de Interesse
A NEOORTHO deverá evitar situações de conflitos de interesses entre seus associados, em 
especial representantes de vendas, e Profissionais da Saúde, tais como relações de amizade, 
parentesco ou profissionais.

É recomendado que a NEOORTHO oriente a todos a reportar conflitos de interesse efetivos 
e potenciais com Profissionais da Saúde, bem como, sempre que possível, adotem medidas para 
eliminar, ou, ao menos, mitigar e/ou dar transparência a tais conflitos.

7.1.4 Presença durante Prática Clínica
É possível que um representante da NEOORTHO interaja com um Profissional da Saúde durante 
sua prática clínica, contribuindo com seus conhecimentos sobre os Produtos.

Sem prejuízo, quando referida interação se fizer necessária, por necessidade única e 
estritamente técnica, o representante da NEOORTHO deverá respeitar o ato médico e se abster 
de interagir com o campo cirúrgico.
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É desaconselhável que um representante da NEOORTHO, sobretudo de área comercial, 
interaja com um Profissional da Saúde durante sua prática clínica, em especial durante 
procedimentos que envolvam a colocação ou troca de órteses, próteses e materiais em Pacientes, 
evitando qualquer influência em relação ao Profissional da Saúde.

7.2  Contratação de Profissionais da Saúde
É facultado à NEOORTHO contratar Profissionais da Saúde para atendimento a uma demanda 
legítima, tais como ações de pesquisa, desenvolvimento, consultoria e apresentação de temas 
promocionais ou não promocionais.

A NEOORTHO poderá pagar aos Profissionais da Saúde contratados, um Valor Justo de 
Mercado, proporcional, adequado e, sempre que possível, após a realização dos serviços. O valor 
não poderá ser influenciado por elementos de relação comercial entre as partes, tal como volume 
de compra de produtos, passado, presente ou futuro.

Em nenhuma hipótese, a contratação de um Profissional da Saúde poderá se dar visando 
a obtenção de uma Vantagem Indevida, tais como obter compromisso de uso, compra ou 
recomendação de determinado Produto para Saúde.

Ao contratar Profissionais da Saúde, a NEOORTHO deverá observar o seguinte:

• Um critério de seleção objetivo e adequado para contratar um Profissional da Saúde, 
com base em critérios estritamente técnicos; a área comercial poderá contribuir com o 
processo, mas não poderá eleger o Profissional da Saúde diretamente, de modo a evitar 
conflitos de interesse;

• O objeto, as condições, a contraprestação e as despesas relacionadas à contratação 
deverão ser transparentes, devidamente formalizados em contrato escrito; todo e 
qualquer pagamento a um Profissional da Saúde deverá ser realizado em seu próprio 
nome ou empresa pela qual preste serviços, por meio de operação bancária (nunca em 
dinheiro), e devidamente registrado nos livros contábeis da NEOORTHO; finalmente, a 
NEOORTHO será responsável por manter evidências da prestação efetiva dos serviços 
contratados, tal como relatório das atividades realizadas;

• Ao contratar Profissional da Saúde que se enquadre como Oficial do Governo, 
a NEOORTHO contratante deverá notificar o respectivo ente público ou dispor 
taxativamente em contrato acerca do dever do Profissional da Saúde em realizar o 
reporte; tal prática será também recomendada em relação ao empregador privado de 
um Profissional da Saúde, sobretudo entidades com as quais a NEOORTHO mantém 
relação comercial.

• A NEOORTHO poderá pagar ou reembolsar despesas razoáveis do Profissional da Saúde 
contratado, necessárias para executar os respectivos serviços, tais como transporte, 
estadia e refeições, ressalvados os limites indicados no neste Código.
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7.2.1 Pagamento de Royalties para Profissionais da Saúde
É facultado à NEOORTHO acordar pagamento de royalties para Profissionais da Saúde, como 

contraprestação pela cessão de patente, segredo comercial, propriedade intelectual ou know-
how, observadas as mesmas regras do item anterior.

7.3  Eventos

7.3.1 Eventos Próprios
É facultado à NEOORTHO promover Eventos Próprios, englobando ações de treinamento a 
Profissionais da Saúde para atendimento a uma necessidade legítima de aprimoramento profissional, 
notadamente relacionados às suas próprias tecnologias, promovendo o uso seguro e eficiente dos 
Produtos para Saúde, tais como aulas, palestras, debates, workshops, mesas-redondas e cirurgias 
ao vivo, sempre visando ao bem-estar do paciente.

Em nenhuma hipótese, o convite para participação de um Profissional da Saúde em Evento 
Próprio por uma Empresa Associada poderá se dar visando a obtenção de uma Vantagem Indevida, 
tais como obter compromisso de uso, compra ou recomendação de determinado Produto para 
Saúde.

Ao promover Eventos Próprios, a NEOORTHO deverá observar o seguinte:

• O conteúdo dos treinamentos deverá respeitar o Registro Sanitário dos Produtos, 
abstendo-se, por exemplo, de divulgar Uso Não Autorizado do Produto (Off-Label), 
ressalvadas ações não promocionais, na forma da lei e regulação vigente;

• Os Eventos Próprios deverão ser realizados em Local Apropriado, conforme a necessidade, 
notadamente instituições de ensino, centros de treinamento da empresa ou de terceiros 
ou o local de prática profissional do Profissional da Saúde;

• Os Eventos Próprios deverão ser conduzidos por equipe ou profissionais tecnicamente 
qualificados; os Eventos Próprios poderão ser conduzidos por representantes da área 
comercial da NEOORTHO, desde que possuam as qualificações necessárias;

• A NEOORTHO poderá pagar ou reembolsar despesas razoáveis do Profissional da Saúde 
necessárias para tais participações, tais como transporte, estadia e/ou alimentação. É 
proibido, contudo, qualquer remuneração pelo tempo dispendido pelo Profissional da 
Saúde em tal interação.

7.3.2 Eventos de Terceiros
É facultado à NEOORTHO patrocinar Eventos de Terceiros organizados por Organizações de 
Saúde e destinados a Profissionais da Saúde, para atendimento a uma necessidade legítima de 
aprimoramento profissional, tais como simpósios, seminários, conferências e congressos científicos.
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A NEOORTHO poderá obter uma cota de patrocínio, mediante pagamento de um Valor 
Justo de Mercado, proporcional e adequado às características do evento e às contraprestações 
recebidas, tais como espaço para estande e/ou exposição das marcas da empresa e/ou seus 
produtos. O valor não poderá ser influenciado por elementos de relação comercial entre as partes.

Em nenhuma hipótese, o patrocínio a uma Organização da Saúde poderá se dar visando 
a obtenção de uma Vantagem Indevida, notadamente para sobrepor uma decisão técnica 
independente acerca de determinado Produto para Saúde.

Ao patrocinar Eventos de Terceiro, a NEOORTHO deverá observar o seguinte:

• A Organização da Saúde patrocinada deverá manter a responsabilidade e independência 
em relação ao evento, sobretudo no que diz respeito à agenda e aos palestrantes;

• Não é recomendado que a NEOORTHO patrocine eventos que incluam itens de 
Entretenimento para Profissionais da Saúde; sem prejuízo, caso o façam, o valor 
do patrocínio não pode ser destinado a um item de Entretenimento; igualmente, 
representantes da NEOORTHO deverão se abster de participar de quaisquer ações de 
Entretenimento, tais como apresentações musicais como atração principal (não como 
música ambiente em refeições), apresentações artísticas, eventos esportivos, excursões 
etc.;

• O objeto, as condições e a contraprestação relacionados ao patrocínio deverão ser 
transparentes, devidamente formalizados em contrato escrito; todo e qualquer pagamento 
a uma Organização da Saúde deverá ser realizado em seu próprio nome, por meio de 
operação bancária (nunca em dinheiro), e devidamente registrada nos livros contábeis da 
NEOORTHO; finalmente, a NEOORTHO será responsável por manter evidências da 
contraprestação recebida, tais como fotos de sua participação no evento.

7.3.3 Patrocínio Direto de Profissionais da Saúde
É vedado à NEOORTHO patrocinar diretamente Profissionais da Saúde para participarem de 
Eventos de Terceiro, seja por meio de pagamento de inscrição, seja por meio de pagamento ou 
reembolso de despesas para tais participações, como transporte, estadia e/ou alimentação.

Sem prejuízo, é facultado à NEOORTHO realizar uma Subvenção Educacional em favor 
da Organização da Saúde responsável pelo Evento de Terceiro ou Organização da Saúde sem 
fins lucrativos, especificamente para que esta patrocine, parcial ou integralmente, Profissionais da 
Saúde de escolha da própria Organização, com base em critérios objetivos, para participar de um 
Evento de Terceiro, em atendimento a uma necessidade legítima de aprimoramento profissional. 
Referida Subvenção Educacional deverá observar o disposto neste Código.
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8.1  Apoio a Associações de Pacientes
É facultado à NEOORTHO interagir e contribuir financeiramente com outros recursos com 
uma Associação de Pacientes idônea, para apoiar uma ação legítima de natureza Educacional, de 
Pesquisa e/ou de Apoio a Tratamento Médico, sobretudo ações de conscientização sobre questões 
relacionadas a saúde, diagnóstico, prevenção e tratamento de patologias.

Em nenhuma hipótese, o apoio a uma Associação de Pacientes poderá se dar visando 
a obtenção de uma Vantagem Indevida, tais como obter compromisso de uso, compra ou 
recomendação de determinado Produto para Saúde.

Ao conceder um apoio, deve-se observar o seguinte:

• Critério de seleção objetivo e adequado para conceder um apoio, com base em critérios 
estritamente técnicos; a área comercial poderá contribuir com o processo, mas não 
poderá eleger a Associação de Pacientes apoiada diretamente, de modo a evitar conflitos 
de interesse;

• A Associação de Pacientes apoiada deverá manter a responsabilidade e a independência 
em relação ao objeto do apoio, tais como ações de conscientização sobre questões 
relacionadas a saúde, diagnóstico, prevenção e tratamento de patologias; a NEOORTHO 
não poderá interferir na escolha dos Profissionais de Saúde eventualmente contratados e/
ou beneficiados em função da Subvenção;

• O objeto, as condições e a contraprestação relacionados ao apoio deverão ser 
transparentes, devidamente formalizados em contrato escrito; todo e qualquer pagamento 
a uma Associação de Pacientes deverá ser realizado em seu próprio nome, por meio de 
operação bancária (nunca em dinheiro), e devidamente registrada nos livros contábeis 
da NEOORTHO patrocinadora; finalmente, tanto quanto possível, a NEOORTHO será 
responsável por manter evidências do uso adequado dos recursos.

8.2  Medidas Litigiosas na Saúde
A NEOORTHO deverá respeitar a independência dos Pacientes em suas interações e eventuais 
disputas envolvendo direitos de acesso a Produtos de Saúde junto aos Sistemas de Saúde público 
e complementar.

É vedado estimular ou financiar Pacientes ou Organizações de Pacientes a adotar medidas 
litigiosas no âmbito de qualquer destes Sistemas de Saúde, tais como ações administrativas e 
judiciais, para pleitear quaisquer Produtos para Saúde, sobretudo terapias experimentais, ou seja, 
que não disponham de Registro Sanitário de Produto.
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8.3  Privacidade de Dados de Pacientes
É facultado interagir com Pacientes para fins de uma ação legítima de natureza Educacional, de 
Pesquisa e/ou de Apoio a Tratamento Médico, sobretudo no âmbito de pesquisas clínicas e 
programas de suporte a pacientes. Em todas as suas interações diretas com Pacientes, deve-
se respeitar a privacidade dos seus dados pessoais, a fim de preservar sua intimidade, honra e 
sua imagem. O uso ou retenção dos dados pessoais de um Paciente deve ser exclusivamente 
para finalidades legítimas, pelo menor tempo possível e com acesso restrito, conforme a legítima 
necessidade de uso.
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9.1  Amostras e Produtos de Demonstração
É facultado à NEOORTHO oferecer Amostras e/ou Produtos de Demonstração a Profissionais de 
Saúde, para possibilitar a experimentação dos respectivos produtos pelos Profissionais da Saúde e/ 
ou pelos seus Pacientes.

Em nenhuma hipótese, o oferecimento de uma Amostra e/ou Produto de Demonstração a 
um Profissional da Saúde poderá se dar visando a obtenção de uma Vantagem Indevida, tais como 
obter compromisso de uso, compra ou recomendação de determinado Produto para Saúde.

Ao oferecer Amostras ou Produtos de Demonstração, a NEOORTHO deverá observar o 
seguinte:

• As Amostras devem ser fornecidas em quantidade razoável e os Produtos de Demonstração 
devem ser fornecidos por período razoável, de modo a possibilitar a experimentação dos 
respectivos produtos pelos Profissionais da Saúde e/ou pelos seus Pacientes;

• A NEOORTHO não poderá direcionar o uso de Amostras e/ou Produtos de Demonstração 
para interesses particulares seus ou do Profissional da Saúde, cabendo ao Profissional da 
Saúde, de forma idônea e independente, eleger os Pacientes a serem beneficiados;

• A NEOORTHO deverá aplicar às Amostras e Produtos de Demonstração às mesmas 
obrigações aplicáveis aos produtos originais, especialmente no que se refere à sua 
qualidade e à sua rastreabilidade.

9.2  Itens de Utilidade Médica
É facultado à NEOORTHO oferecer Itens de Utilidade Médica a Profissionais da Saúde, para 
fornecer um conteúdo educacional relevante para Profissional da Saúde e/ou seus Pacientes sobre 
condições médicas, terapias e/ou Produtos para Saúde.

Em nenhuma hipótese, o oferecimento de um Item de Utilidade Médica a um Profissional da 
Saúde poderá se dar visando a obtenção de uma Vantagem Indevida, tais como obter compromisso 
de uso, compra ou recomendação de determinado Produto para Saúde.

Ao oferecer Itens de Utilidade Médica, a NEOORTHO deverá observar o seguinte:

• Livros e modelos anatômicos não poderão exceder o valor individual de R$ 975,00;

• Demais Itens de Utilidade Médica não poderão exceder o valor individual de R$ 150,00;

• As Empresas Associadas poderão entregar até 03 (três) Itens de Utilidade Médica por ano 
para cada Profissional da Saúde.
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A NEOORTHO poderá fornecer itens básicos de papelaria para dar suporte a Profissionais 
da Saúde em eventos, notadamente canetas e blocos de notas, de valor baixo e efetivamente 
necessários para tal circunstância, para que não sejam considerados brindes.

É vedado oferecer brindes, presentes e quaisquer outros benefícios a um Profissional da Saúde, 
ainda que no contexto e de forma secundária a uma interação legítima. É permitido oferecer itens 
de valor meramente simbólico, tais como cartões em datas culturalmente relevantes, aniversários 
e feriados religiosos.

9.3  Encontros e Refeições de negócios
Encontros ou refeições oferecidos a Profissionais da Saúde devem ter uma finalidade legítima de 
negócios, envolver a apresentação de informação científica, educacional ou comercial, serem 
modestos, não frequentes, sem o consumo de bebida alcoólica e preferencialmente em Local 
Apropriado e tais encontros ou refeições não deverão ser parte de um evento de Entretenimento 
ou recreativo ou incluírem pessoas que não tenham interesse profissional legítimo.

Elas devem ser realizadas em Local Apropriado para o intercâmbio de informações científicas, 
educacionais ou comerciais, preferencialmente no local de trabalho do Profissional da Saúde.

É apropriado pagar pelos custos de viagem de Profissionais da Saúde quando necessário 
(por exemplo, para tours de fábricas ou demonstrações de equipamentos não portáveis) e/ou 
ocasionalmente providenciar refeições e bebidas modestas em conexão a tais encontros.

Não é apropriado compensar um Profissional da Saúde com um pagamento ou qualquer outro 
item de valor pelo tempo que o Profissional da Saúde passou enquanto participava de qualquer 
evento educacional e/ou de vendas, promoção, ou de outro encontro de negócios realizado pela 
NEOORTHO na qual o Profissional da Saúde não prestou um serviço.

9.4  Brindes, presentes ou benefícios
É expressamente vedado oferecer, prometer, dar, autorizar, fazer, proporcionar, direta ou 
indiretamente, pagamentos, inclusive em dinheiro, vantagens, presentes, brindes ou benefícios 
a Oficiais do Governo, distribuidores, importadores ou Profissionais da Saúde, seus familiares ou 
equiparados, seja diretamente ou por terceiros, para ajudar a NEOORTHO, ou influenciar, a 
obter ou manter uma Vantagem Indevida de negócio imprópria, ou qualquer outro benefício, seja 
recebido ou não.

É ilegal fornecer, oferecer ou aceitar propina ou suborno.
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Subvenções para pesquisa, educação e doações caritativas poderão ser realizadas desde que a 
finalidade não seja um induzimento ilegal ou Vantagem Indevida e desde sejam respeitados critérios 
objetivos contidos em procedimentos apropriados que poderão ser emitidos pela NEOORTHO, 
e sempre com a participação de duas áreas/departamentos, com a aprovação da Diretoria.

Ao conceder uma Subvenção, deve-se observar o seguinte:

• Critério de seleção objetivo e adequado para conceder uma Subvenção, com base em 
critérios estritamente técnicos; a área comercial poderá contribuir com o processo, mas 
não poderá eleger a Organização da Saúde patrocinada diretamente, de modo a evitar 
conflitos de interesse;

• A Organização da Saúde patrocinada deverá manter a responsabilidade e a independência 
em relação ao objeto da Subvenção, tais como programas de residência, bolsa de estudos, 
estudos clínicos, artigos científicos, campanhas de conscientização, de diagnóstico e de 
tratamento; a NEOORTHO não poderá interferir na escolha dos Profissionais de Saúde 
eventualmente contratados e/ ou beneficiados em função da Subvenção;

• O objeto, as condições e a contraprestação relacionados à Subvenção deverão ser 
transparentes, devidamente formalizados em contrato escrito; todo e qualquer pagamento 
a uma Organização da Saúde deverá ser realizado em seu próprio nome, por meio de 
operação bancária (nunca em dinheiro), e devidamente registrada nos livros contábeis 
da NEOORTHO patrocinadora; finalmente, tanto quanto possível, a NEOORTHO será 
responsável por manter evidências do uso adequado dos recursos.
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São vedadas as contribuições e as doações para campanhas, partidos políticos ou candidatos a 
cargos públicos em nome da NEOORTHO.

A NEOORTHO não fará restrições às atividades político-partidárias de seus Colaboradores. 
No entanto, os Colaboradores deverão agir sempre em caráter pessoal e de forma a não interferir 
em suas responsabilidades profissionais.

É terminantemente proibido o exercício de atividades político-partidárias no ambiente de 
trabalho e que envolvam, sob qualquer forma, recursos da NEOORTHO. Os Colaboradores 
tampouco poderão usar bens da empresa quando no exercício de atividades políticas.

É terminantemente proibida a veiculação de qualquer forma de propaganda política nas 
instalações, veículos, publicações ou qualquer outra propriedade da NEOORTHO ou o uso de 
camisetas, bonés, broches e qualquer outro objeto que remeta à atividade política na NEOORTHO.

O colaborador que participar de atividade política o faz como cidadão, e não como 
representante da NEOORTHO.
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A NEOORTHO está comprometida com a fabricação de produtos que sejam seguros e eficientes.

Para o desenvolvimento e a fabricação de dispositivos médicos e outros produtos, a 
NEOORTHO estabeleceu e vai cumprir padrões que atendem ou excedem as normas 
promulgadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Administração de Alimentos 
e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA–Food and Drug Administration) ou as leis e normas do 
país onde ocorra o seu desenvolvimento, fabricação, publicidade e promoção.

A NEOORTHO vai divulgar os seus produtos com precisão e atenderá a todas as exigências 
legais e regulamentares aplicáveis para as operações de venda e marketing desses produtos

A NEOORTHO irá cumprir todas as leis e normas em vigor, incluindo as relacionadas à 
preservação do meio ambiente, à saúde e segurança ocupacionais, na realização de todas suas 
atividades empresariais.

A publicidade e propaganda de produtos para saúde, bem como as atividades da NEOORTHO, 
deverão respeitar as normas da ANVISA, Código de Defesa do Consumidor entre outras que 
forem aplicáveis.

A publicidade e propaganda de produtos em outros países devem ser avaliadas pelo setor de 
Assuntos Regulatórios da NEOORTHO, visto que o produto é regulado e pode haver legislações 
específicas de cada país que precisam ser atendidas.
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A propriedade intelectual é um ativo estratégico para a NEOORTHO. O conceito de Propriedade 
Intelectual inclui patentes, marcas registradas, know-how, dados técnicos, informações de 
processos e de mercado, entre outros itens que beneficiariam um concorrente se fossem de seu 
conhecimento.

O resultado do trabalho de natureza intelectual, científico e as informações estratégicas geradas 
por qualquer um que atue em nome da ou para a NEOORTHO são de propriedade exclusiva 
dessa empresa.

Todos colaboradores, fornecedores, clientes, parceiros, consultores e todos que atuem para 
ou em nome da NEOORTHO são responsáveis por tratar de forma confidencial as informações 
sobre a propriedade intelectual a que tenha acesso em decorrência de seu trabalho, utilizando-as 
de forma cuidadosa.

Não é permitida a divulgação dessas informações sem a autorização expressa da direção da 
NEOORTHO.

Da mesma forma, a propriedade intelectual ou os direitos autorais de terceiros devem ser 
rigorosamente respeitados, não sendo permitidas, por exemplo, cópias não autorizadas de 
materiais protegidos por copyright, utilização de fotos e depoimentos de pessoas em materiais 
institucionais sem autorização ou, ainda, o uso de softwares ilegais ou piratas nos equipamentos 
da NEOORTHO.
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Apenas algumas pessoas estão autorizadas a falar em nome da NEOORTHO e fazer comentários 
sobre ela à imprensa ou a grupos externos. Tal autorização será sempre expressa e por escrito.

Para ter acesso à relação de pessoas autorizadas para cada tipo de assunto, contatar o 
Departamento de Compliance através do endereço eletrônico etica@neoortho.com.br



15
Dúvidas



53

CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA

As diretrizes desta norma complementar interna permitem avaliar grande parte das situações e 
minimizar a subjetividade das interpretações pessoais sobre princípios morais e éticos, mas não 
detalham, necessariamente, todas as situações que podem surgir no dia-a-dia de cada Integrante. 
Assim, em caso de dúvidas na aplicação das diretrizes deste Código, o Departamento de 
Compliance deverá ser consultado e por escrito ou por meio dos canais de comunicação criados 
para tal fim, inclusive pelo canal de comunicação eletrônico – etica@neoortho.com.br.



16
Violações, 

Investigações 

e Punições



55

CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA

Em linha com o cumprimento estrito da lei e em conformidade com os princípios da “boa conduta” 
prescritos neste Código, a NEOORTHO não tolerará a prática, ou o envolvimento na prática, de 
ato ilícito ou em desconformidade com este Código, reservando-se o direito de apurar os fatos e 
aplicar as sanções administrativas cabíveis, além da responsabilização legal aplicável.

As violações das leis anticorrupção podem resultar em severas penalidades civis e criminais 
para a NEOORTHO. As penalidades criminais podem ser impostas tanto às pessoas físicas como 
às pessoas jurídicas.

Além das penalidades que são impostas pela legislação, violações das leis anticorrupção 
podem ser punidas com medidas disciplinares, que podem incluir a rescisão de contrato com o 
colaborador envolvido.

A violação de uma conduta, prática ou política da NEOORTHO, ou a permissão que outro o 
faça, sujeitará o infrator às medidas legais cabíveis.

O conhecimento de violação a qualquer aspecto deste Código, por parte de qualquer 
pessoa, deverá levar tal fato ao conhecimento do Departamento de Compliance, sob pena de ser 
considerado coparticipe. O anonimato é permitido.

Todos são responsáveis pela adoção das providências cabíveis quando tiverem conhecimento 
de irregularidades praticadas por terceiros que possam comprometer o nome e os interesses da 
NEOORTHO.

Cabe ao Comitê de Ética e ao Compliance Officer avaliar e necessidade ou não de uma 
investigação da possível violação.

Toda e qualquer denúncia e processo de investigação serão mantidos sob sigilo e a 
NEOORTHO proíbe qualquer tipo de retaliação aos que denunciem práticas irregulares ou 
manifestem preocupação com práticas possivelmente irregulares.

Sendo identificada a violação pelo Comitê de Ética, será aplicada a medida legal cabível, 
inclusive em respeito às normas trabalhistas, penais e demais leis aplicáveis.
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O Colaborador ou a pessoa Relacionada à NEOORTHO receberá um exemplar do presente 
Código, declarando por escrito tê-lo recebido, lido e estar de acordo com todos os seus preceitos, 
não podendo alegar desconhecimento das diretrizes constantes do presente Código, em nenhuma 
hipótese ou sob qualquer argumento.

O presente Código será parte integrante do contrato, verbal ou escrito, com toda e qualquer 
pessoa, física ou jurídica, que atue para ou em nome da NEOORTHO e vigorará por tempo 
indeterminado.

A NEOORTHO manterá cláusulas anticorrupção em contratos e acordos com todos que 
atuem para ou em nome da NEOORTHO.

O Código será oportunamente reanalisado pelo Comitê de Ética com o objetivo de mantê-lo 
atualizado de acordo com a realidade da NEOORTHO.

Periodicamente, a NEOORTHO promoverá a realização de palestras, treinamentos e/ou 
integrações dos colaboradores com a finalidade de apresentar o Código de Ética e Conduta e 
expor a importância do seu cumprimento em benefício da empesa e da sociedade.

Os casos omissos ou não previstos neste Código serão resolvidos à luz da Constituição Federal 
vigente, e pela legislação pertinente.
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Termo de Recebimento e Conhecimento 
do Código de Conduta NEOORTHO
Declaro que li e recebi o Código de Conduta NEOORTHO e que estou ciente do seu teor, 
o qual será aplicado no exercício das minhas funções e que estarei sujeito às responsabilidades 
administrativas, cíveis, trabalhistas e criminais cabíveis advindas do seu descumprimento.

Ademais, pelo presente termo, DECLARO:

01. Deter, direta ou indiretamente (através de cônjuge ou parente de até segundo grau), participação 
em sociedades, empresas ou organizações que tenham vinculo com a NEOORTHO, seja 
como Fornecedor ou de outra forma, cujo contrato se encontra sob minha gestão:

( ) NÃO

( ) SIM

( ) Não se aplica (não é colaborador da NEOORTHO)

Em caso afirmativo, favor informar a participação societária (em %) e o nome da pessoa 
jurídica em questão:

02. Deter grau de parentesco até o segundo grau com pessoa ou cônjuge que detenha cargo 
ou função que apresente qualquer grau de subordinação na realização das atividades 
sob minha responsabilidade como colaborador da empresa, fornecedor, parceiro e/ou 
prestadora de serviço da empresa.

( ) NÃO

( ) SIM

( ) Não se aplica (não é colaborador da NEOORTHO)

Em caso afirmativo, favor informar o grau de parentesco, o cargo ou a função exercida pelo 
cônjuge ou parente na pessoa jurídica em questão:

Igualmente, aceito, sempre que solicitado, atender e cumprir preceitos adicionais divulgados 
pela empresa que venham a integrar este Código de Conduta Ética, sem a necessidade de apor 
assinatura em novo termo.

Nome

Cargo

Empresa

Data Assinatura
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