
                                                                                                                                             

MANUAL DO PROFISSIONAL MÉDICO

Introdução

Esse manual foi preparado para você, profissional médico e contém as principais 
normas e orientações para garantir que a excelência no atendimento e nos 
cuidados com os nossos pacientes.

Contamos com o seu apoio e compromisso para sermos reconhecidos como uma 
instituição de saúde de referência e realmente preocupada em buscar os melhores 
resultados clínicos.

Mauro Figueiredo
CEO 

Sobre a DaVita

A DaVita é uma empresa Fortune 500®, global, voltada para a prestação de 
serviços médicos e presente em 12 países. Com sede nos Estados Unidos, é líder 
no tratamento de portadores de doença renal grave. Há anos, é reconhecida por 
sua excelência nos cuidados prestados aos pacientes e por seus destacados 
resultados clínicos, além de ser considerada uma das melhores empresas para 
trabalhar. 

No Brasil, possui duas operações distintas, a DaVita Serviços Médicos e a DaVita 
Tratamento Renal, que, embora tenham serviços e públicos diferentes, estão 
centradas no cuidado coordenado e integrado, visando aos melhores resultados 
clínicos, com eficiência e elevada satisfação de seus clientes.



                                                                                                                                             

Nossa Visão
Ser a Melhor instituição de saúde que o Mundo já viu.

Nossa Missão
Ser o Prestador, Parceiro e Empregador de Escolha.

Nossos Valores 
Excelência em Servir
Integridade
Trabalho em Equipe
Aprimoramento Contínuo
Comprometimento
Realização Pessoal
Diversão



                                                                                                                                             
O corpo clínico da DaVita Serviços Médicos

A DaVita é uma empresa que persegue a excelência em cuidados e consequentes 
resultados clínicos. Você foi selecionado para fazer parte desse grupo seleto e, 
portanto, contamos com seu empenho para aprimorar nosso modelo. 

Nosso corpo clínico é integrado por todos os médicos e demais profissionais de 
saúde contratados pela DaVita Serviços Médicos, legalmente habilitados para o 
exercício técnico-profissional no Brasil e no Estado de São Paulo. A esse grupo, 
cabe a execução de todos os atos e procedimentos necessários ao bom 
atendimento do paciente, sempre com estrita obediência aos princípios da ética 
médica e de acordo com as regras das legislações civil, penal e administrativa, 
gozando de autonomia profissional, técnica, científica, política e cultural.

Vale lembrar que nosso princípio é cuidar dos pacientes de forma coordenada e 
integrada, acompanhando toda a jornada de saúde de cada um deles para a 
obtenção dos melhores resultados clínicos.

Reconhecido por sua alta qualificação técnica, nosso corpo clínico é composto por 
profissionais egressos das melhores escolas do País, com titulação e experiência 
comprovadas.

Para a DaVita Serviços Médicos, é fundamental que seus parceiros médicos 
comprovem, sempre que solicitado, as credenciais e os títulos exigidos pela 
legislação local para o exercício de suas atividades, bem como que observem as 
políticas e normas de procedimentos da organização. 



                                                                                                                                             
Programa de Compliance

Nosso compromisso com a ética e a integridade

A DaVita possui um sério compromisso com a ética e a integridade em todas as 
esferas da sua atuação. Todos os sócios, diretores, colegas de trabalho, 
prestadores de serviços e parceiros em geral devem assumir o mesmo 
compromisso com a organização, sobretudo por meio da compreensão e da 
aplicação efetiva do Código de Conduta e das demais Políticas Corporativas da 
DaVita no dia a dia, conforme suas atribuições.

É esperado que os parceiros médicos atuem com isenção e independência 
técnica, visando ao benefício do paciente em primeiro lugar. Para que esse 
objetivo seja alcançado, devem respeitar o Código de Conduta e as demais 
Políticas Corporativas da DaVita, notadamente no que se refere a protocolos e 
orientações terapêuticas, que se prestam a padronizar a excelência de tratamento 
e a eficiência no uso de recursos médicos. Caso tenha dúvida ou mesmo 
divergência técnica em relação a quaisquer dessas orientações, compete a cada 
parceiro médico questionar formalmente a Área Médica ou outro setor 
responsável.

Em especial, cabe aos parceiros médicos evitar “conflito de interesse”, ou seja, 
qualquer circunstância que possa comprometer ou colocar em xeque a isenção e 
a independência das suas decisões. Havendo situações que configurem tal 
prática, o parceiro médico deve comunicá-las formalmente ao diretor médico e/ou 
ao diretor de compliance da DaVita, sob pena de violação do seu contrato com a 
organização.

Os temas relacionados às Regras de Conformidade da DaVita são tratados mais 
detalhadamente a seguir, sem prejuízo do que consta no Código de Conduta e 
nas demais Políticas Corporativas da DaVita.



                                                                                                                                             
Conflitos de interesse

O presente manual tem, por objetivo, orientar as ações diárias em nossas 
unidades para a melhor prestação de serviços e cuidados aos nossos pacientes. 

Antes de tudo, porém, queremos cientificar nossos parceiros das práticas que 
consideramos inaceitáveis por configurarem um claro conflito de interesses.

Não há, por parte da DaVita, restrição à pratica médica em outra instituição, desde 
que ela se paute pelos princípios éticos e morais que norteiam a organização. 
Empresas similares cuja conduta se desvie dos padrões de respeito aos pacientes 
ou da prática médica não são bem avaliadas pela DaVita. Ter um parceiro 
envolvido com essas instituições constitui, portanto, prática inaceitável.

Os pacientes que atendemos não devem ser direcionados para outros serviços 
aos quais nosso profissional também pertença (próprio ou de terceiros) sem a 
devida anuência da DaVita. Essa prática igualmente é considerada inaceitável.

Não fique em dúvida. Caso qualquer conduta lhe pareça um conflito de interesses, 
consulte a Área Médica ou a de Compliance.

Desde já, a DaVita Serviços Médicos permanece à sua disposição por meio de 
sua equipe exclusiva de Relacionamento Médico, pronta para qualquer 
necessidade: 
(11) 3047-6000 ou coordenacaomedica.dsm@davita.com

mailto:coordenacaomedica.dsm@davita.com


                                                                                                                                             
Agendas

A agenda médica é a ferramenta mais importante da operação das unidades, 
sendo, por isso, muito respeitada na DaVita.

Ela é confeccionada em blocos de 4, 8 ou 12 horas, de modo a preencher todo o 
horário de funcionamento de cada unidade.

A DaVita se reserva o direito de alterar esses formatos, conforme sua 
conveniência e necessidade.

Para fechamentos ou alterações na agenda, a solicitação deve ser feita por e-mail 
à Gerência Médica com, pelo menos, dez dias de antecedência (tempo necessário 
para o eventual fechamento e remanejamento de pacientes), com as devidas 
justificativas.

O profissional tem plena liberdade para promover encaixes em sua agenda, 
sempre informando a Área Administrativa da unidade e respeitando seu horário de 
funcionamento.



                                                                                                                                             
Iniciando o atendimento

A pontualidade é uma virtude esperada dos nossos parceiros médicos. 

Imprevistos podem acontecer, mas contamos com sua colaboração. Caso tenha 
algum problema, comunique o profissional responsável da unidade com 
antecedência mínima de 24 horas, de forma que possamos reorganizar a agenda 
do dia.

Do mesmo modo, a apresentação pessoal, a cordialidade e a postura profissional 
são fundamentais e se expressam em cada atendimento realizado com o principal 
objetivo: resolver cada problema de saúde trazido pelos nossos pacientes com 
excelência nos cuidados e na qualidade técnica.

Antes de iniciar qualquer atendimento, solicitamos que sempre use o avental da 
DaVita Serviços Médicos, que foi feito com todo o carinho para cuidar de você, 
que cuida dos nossos pacientes.  



                                                                                                                                             
Acolhendo o paciente

Nosso maior propósito é acompanhar a jornada de saúde de todos os nossos 
pacientes, independentemente de sua etnia, religião e convicções políticas ou 
ideológicas, e trabalhar por seu benefício com o máximo zelo e o melhor da 
capacitação profissional do nosso corpo clínico e das equipes técnica e 
administrativa.

Os atendimentos e atos médicos devem respeitar as normas específicas 
estabelecidas pela Diretoria da DaVita, pelo Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo e pelo Conselho Federal de Medicina.

Nossos pacientes, independentemente da operadora ou do plano de saúde que 
possuam, são muito valiosos, não podendo receber tratamento distinto por conta 
de sua procedência.

Os médicos devem acolher os pacientes desde o primeiro contato: chamá-los 
pessoal e nominalmente, recebê-los ainda na área de espera e acompanhá-los até 
seu consultório.

Os pacientes podem chegar com até 15 minutos de atraso para as consultas. Se o 
atraso for superior ao aceitável, é facultado ao Setor Administrativo realocá-los em 
horários vagos, na agenda do profissional, sem prévia justificativa.

Os profissionais não têm autonomia para dispensar ou recusar o atendimento sem 
prévio aviso à Administração ou à Gerencia Médica.



                                                                                                                                             
Preenchendo o prontuário

O acolhimento, o cuidado e a atenção vão além do atendimento pessoal. 
Listamos, abaixo, rituais protocolares importantes para o acompanhamento efetivo 
da jornada clínica dos nossos pacientes: Veja, a seguir, ações importantes da 
rotina que devem ser adotadas: (eu tiraria, está redundante)

O prontuário médico pertence ao paciente e deve permanecer sob a guarda da 
DaVita, preservadas as condições do sigilo estabelecidas no Código de Ética 
Médica e na legislação competente.

É vedado ao médico, mesmo se assistente do paciente, apossar-se total ou 
parcialmente do prontuário, sendo-lhe permitido consultá-lo quando necessário.

É vedado aos médicos e demais integrantes da equipe multidisciplinar de saúde 
acessar prontuários de pacientes que não estejam sob seus cuidados, sob pena 
de caracterização de infração ética e administrativa. 

O paciente pode, por si ou por seu representante legal, indicar médico de sua 
confiança para ter acesso ao seu prontuário.

O prontuário médico tem valor legal e é de suma importância para o paciente e 
para o médico. O correto preenchimento desse documento constitui ferramenta 
eficaz e valiosa na defesa do médico em situações judiciais.

O preenchimento adequado, de maneira clara e legível, também atende à 
determinação do Código de Ética Médica, conforme segue.

É vedado ao médico:
Art. 87. Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente.
§ 1º O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução 
do caso e ser preenchido em cada avaliação, em ordem cronológica, com data, 
hora, assinatura e número de registro do médico no Conselho Regional de 
Medicina. 
§ 2º O prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o 
paciente.

O prontuário eletrônico DaVita está disponível na internet. Isso significa que o 
paciente tem seu histórico disponível em qualquer uma das nossas unidades. 

Para que possamos utilizar esse recurso em sua plenitude, é obrigatório o 
preenchimento correto e completo dos campos do prontuário. Todos os dados são 
importantes para o paciente e a gestão médica.



                                                                                                                                             
Relatórios e atestados

Relatório de afastamento para o INSS  

Deve obrigatoriamente conter:
- CID;
- Tempo de tratamento (dias/meses/anos);
- Tipo de tratamento proposto;
- Sugestão de tempo de afastamento;
- Descrição de eventual melhora dos sintomas.

Caso o segurado não tenha feito o tratamento, sugerimos escrever: 
- “Relata não ter feito o tratamento por problema social ou pessoal”.
- “Não apresentou melhora”.

Não se deve sugerir nem descrever mais que o proposto acima, pois qualquer 
detalhamento ultrapassa nossa função, entrando na competência do médico do 
trabalho. Assim sendo:
- Não escrever a descrição das restrições laborais.
- Não colocar “está incapacitado” ou “parcialmente incapacitado”.
- Não sugerir mudança de função.
- Não estabelecer o nexo causal da doença.

Observação: 
É necessário agendar consulta médica para obter laudo de prorrogação de 
afastamento.

Atestado médico

É a informação simples, feita por escrito, de um fato médico e suas 
consequências. Trata-se de um documento que possui fé pública, ou seja, 
presunção de veracidade. Ademais, faz parte do ato médico da consulta, por isso 
não pode ser negado ou cobrado à parte, e atende a preceito do Código de Ética 
Médica, conforme segue.

É vedado ao médico:
Art. 91. Deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando 
solicitado pelo paciente ou por seu representante legal.

Não deve conter indicação de afastamento ou restrição ao trabalho, mas a 
necessidade, ou não, de repouso de membro ou região corpórea afetada. Não 
cabe ao médico-assistente restringir atividade laboral, e sim ao médico do 
trabalho.

O atestado médico deve ser feito com o máximo cuidado. Falso atestado é um 
crime previsto no Código Penal:
Art. 302. Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. 
Pena: detenção de um mês a um ano. 



                                                                                                                                             
Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também 
multa.

O prontuário eletrônico permite a elaboração dos atestados, que devem ser 
impressos, assinados, carimbados e entregues ao paciente.

Relatório médico

Ao contrário do atestado médico, o relatório médico, usualmente solicitado quando 
da interconsulta, da contrarreferência ou do encaminhamento do paciente, deve 
conter informações mais completas: 
- CID;
- Resultados dos exames complementares;
- Conduta terapêutica (medicação e/ou tratamento);
- Prognóstico;
- Tempo estimado de repouso para a recuperação.

Finalmente, tudo deve ser escrito de maneira legível e de forma compreensível 
para leigos. 



                                                                                                                                             
Retornos e pós-operatórios

O paciente deve agendar a consulta para o controle dos procedimentos cirúrgicos 
realizados por “seu médico”, conforme orientação dada na alta hospitalar. 

Nos casos de procedimento cirúrgico realizado pela equipe de emergência do 
hospital, o retorno ao ambulatório nem sempre é possível por questões 
contratuais. Dessa forma, pode ocorrer a recepção de usuários operados para 
retorno pós-cirúrgico nas nossas unidades.   



                                                                                                                                             
Procedimentos

Todas as unidades estão equipadas com salas de procedimentos, que atendem a 
todas as especialidades e têm estrutura para executar procedimentos 
ambulatoriais de portes anestésicos 0 e 1 da tabela AMB.

Solicite sempre a presença de um profissional de enfermagem para auxiliá-lo na 
execução dos procedimentos. 



                                                                                                                                             
Solicitações

Exames e terapias

Nossas unidades são equipadas com recursos para a realização de exames de 
imagens, exames gráficos e postos de coleta de exames laboratoriais. 

As unidades não emitem laudos no momento em que os exames de raios X são 
feitos. Diante dessa necessidade, o paciente deve retirar o laudo posteriormente 
no local.

Sugerimos que todos os exames possíveis sejam coletados nas unidades para 
maior agilidade e melhor integração de dados.

Para que os exames ou procedimentos sejam realizados, é necessário preencher 
a guia TISS, com nome do paciente, nome do exame, HD, CID, se necessário, 
segmento corporal, assinatura, data e carimbo.

Para as terapias existentes nas unidades, tais como os serviços de Fisioterapia, 
Psicologia, Quiropraxia e Acupuntura, além de preencher a guia com os dados 
acima, é preciso incluir também a quantidade de sessões.

Cirurgias

Caso haja necessidade de internação para procedimento cirúrgico, deve-se 
verificar o fluxo de internação e a liberação de cirurgia pela operadora, contatando 
o Setor de Atendimento da unidade. 

Na prática, é necessário preencher a solicitação de internação e entregar o 
documento ao Setor de Atendimento para envio à Central de Liberação da 
Operadora. 

Internações

No caso de internações de urgência e remoções, o médico deve fazer contato com 
a enfermeira sênior e com o Setor de Atendimento.  



                                                                                                                                             
Relacionamento Médico

A DaVita conta com uma Área de Relacionamento Médico especialmente voltada 
para os profissionais médicos que atuam em nossas unidades. Na prática, esse 
setor responde por toda a interface entre o corpo clínico e a Administração da 
organização. 

A Área Médica da DaVita é composta pelo diretor médico, pelo gerente médico, 
pelas enfermeiras do Relacionamento Médico e por setores de Apoio 
Administrativo.

Sempre que necessitar, o parceiro médico pode acionar o setor por meio das 
enfermeiras e do responsável pela unidade ou, ainda, por e-mail: 
coordenacaomedica.dsm@davita.com.

mailto:coordenacaomedica.dsm@davita.com


                                                                                                                                             
Regras de Conformidade

Conflitos de interesse

Aos parceiros médicos, cabe reportar quaisquer situações de conflito de interesse 
para a DaVita.

Os parceiros médicos devem observar, adicionalmente, potenciais conflitos de 
interesse relativos a outras organizações de saúde que não a DaVita, em relação 
às quais possam ter interesse independentemente do vínculo, tais como 
instituições de que sejam sócios, administradores, diretores, funcionários e 
prestadores de serviços, a qualquer título.

Fornecedor de produtos e/ou serviços

Os parceiros médicos devem reportar para a DaVita eventual interesse, 
independentemente do vínculo, em instituição que forneça produtos e/ou serviços 
para a organização, de modo a assegurar que sua posição na DaVita não interfira 
em qualquer decisão relativa ao respectivo produto e/ou serviço em referência por 
parte da DaVita.

Exclusividade

Ao iniciar ou manter sua relação com a DaVita, o parceiro médico deve declarar 
para todos os fins legais, a inexistência de quaisquer impedimentos para o 
exercício das funções assumidas, inclusive a inexistência de regimento de 
exclusividade junto a quaisquer outras instituições.

Instituição inidônea

A DaVita não aceita que parceiros médicos possuam vínculo com quaisquer 
instituições inidôneas, assim entendidas aquelas que sejam suspeitas ou estejam 
formalmente envolvidas em práticas consideradas antiéticas, tais como violação à 
segurança ou outros direitos de pacientes, atos de corrupção, atos contra o 
sistema econômico e/ou outras atividades ilícitas.

Participação em instituição prestadora de serviços de saúde

Não é desejável que parceiros médicos da DaVita possuam interesse em 
instituição prestadora de serviços médicos que possa ser considerada concorrente 
da organização.

A DaVita não aceita que parceiros médicos que exerçam atividade de responsável 
técnico da organização possuam interesse em instituição prestadora de serviços 
médicos que possa ser considerada uma concorrente.

Sem prejuízo do disposto acima, os parceiros médicos devem reportar para a 
DaVita todo eventual interesse, independentemente do vínculo, em instituição que 



                                                                                                                                             
forneça serviços médicos. O referido reporte não deve indicar o nome da 
instituição. Eventual necessidade de avaliação do conflito com mais detalhes será 
tratada individualmente entre a DaVita e o parceiro médico.

Canal de Denúncias

A DaVita Serviços Médicos possui uma área responsável por investigar quaisquer 
suspeitas de fraude ou má conduta, assim entendidas como qualquer infração às 
Políticas Corporativas da DaVita.

O Canal de Denúncias pode ser acessado pelo telefone 0800 892 0735, gratuito.

O parceiro médico está orientado a entrar em contato com essa área ao suspeitar 
ou tomar conhecimento de fraudes ou más condutas, tais como:

- Obter vantagem de qualquer natureza em razão de cargo ou função exercida na 
DaVita.

- Oferecer vantagem indevida para a obtenção de objetivos, independentemente 
de eles serem positivos para a DaVita.

O relato pode ser feito nominal ou anonimamente, com preservação do sigilo do 
denunciante, neste último caso.

A falha no reporte de suspeita de fraude ou má conduta é considerada uma falta 
grave em relação às Políticas Corporativas da DaVita.

A DaVita mantém uma política de não retaliação para os denunciantes de boa-fé.



                                                                                                                                             
Avisos gerais

Todos os parceiros médicos devem usar o avental com logotipo da DaVita nas 
dependências das unidades, não sendo permitida a utilização de aventais de 
outras instituições durante o período de atendimento na unidade. Em caso de não 
possuir o seu avental, solicite-o à enfermeira sênior e, se necessário, ao Setor de 
Relacionamento Médico.

Os impressos da DaVita não devem ser utilizados fora da unidade. 

Não são permitidas visitas de representantes de laboratórios farmacêuticos em 
nossas unidades. 

Qualquer desacordo no atendimento ao paciente ou mesmo com algum 
funcionário da unidade precisa ser comunicado à Administração e à Gerência 
Médica.

É necessário pedir autorização prévia à Administração da unidade para receber 
pessoas que não atuam no local.

A DaVita não é responsável por telefones celulares ou qualquer objeto pessoal 
deixado nas dependências das unidades. Apenas mantém gavetas e armários nos 
consultórios, nos quais esses itens podem ser guardados durante o período de 
atendimento.



                                                                                                                                             

Mensagem final 

Este manual é um guia para que você, profissional e parceiro da DaVita Serviços 
Médicos, tenha a certeza de que conta com uma grande estrutura de apoio, 
cuidando de você com a mesma intensidade com que cuida dos nossos pacientes.

Seu cuidado, atenção e dedicação em proporcionar uma experiência única aos 
nossos pacientes, esclarecendo todas as suas dúvidas em um ambiente que 
proporciona total conveniência, conforto e segurança, são fundamentais para 
transformar a DaVita Serviços Médicos na primeira escolha como instituição de 
saúde. 

Contatos:

(11) 3047-6000 ou coordenacaomedica.dsm@davita.com

mailto:coordenacaomedica.dsm@davita.com

