
"Em função da adoção da Política de Conformidade da ZOLL para interações com 
profissionais da área de saúde, estamos fornecendo orientações adicionais em seu 
idioma local para ajudar a lidar com suas possíveis dúvidas. Clique no link abaixo em 
seu idioma para exibir as orientações adicionais." 

 
 
CÓDIGO DE ÉTICA DA ADVAMED 
"PERMITIDOS" 
Apoio para treinamento e ensino de produtos – Nas instalações apropriadas e 
realizado por pessoas qualificadas. 
• Refeições modestas – Sem convidados. Despesas de viagem razoáveis permitidas. 
• Unidades de demonstração/avaliação – Documentação adequada necessária. 
• Conferências de terceiros – Pagamentos para o patrocinador. O patrocinador 
organiza o evento. Refeições modestas são permitidas, sem convidados. 
• Reuniões de vendas, promocionais e de negócios. Despesas de viagem e 
alimentação razoáveis permitidas. Nenhum convidado pode estar em um local fora do 
ambiente de negócios do profissional de saúde. 
• Contratos de consultoria – Escritos e específicos. Compensação pelo valor de 
mercado. Aprovação prévia por escrito. 
• Presentes – Somente para fins educacionais/benefício dos pacientes. Valores 
inferiores a US$ 100. 
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CÓDIGO DE ÉTICA DA ADVAMED 
"PROIBIDOS" 

Itens de entretenimento ou recreação. Golfe, tíquetes para eventos esportivos, 
festas, reuniões em resorts, etc. 
• Nenhum presente com valor superior a US$ 100. Nenhum item promocional de 
marca: iPods, mp3 players, pen drives. 
• Nada de dinheiro ou item de valor. Nenhum item que possa influenciar na compra 
do dispositivo médico é permitido. 
• Nada de convidados para refeições. Sem pagamentos ou fornecimento de refeições 
a profissionais de saúde onde a discussão de negócios não envolva recursos de 
produtos, negociações de contrato ou condições de venda. 
• Nada de pagamentos de honorários de palestrantes/consultores Sem permissão 
por escrito e a documentação de apoio adequada. 
• Nada que você não gostaria que seus parentes ou amigos lessem no jornal. 
 
Para obter mais informações, contate: Bob Pereira: rpereira@zoll.com 

http://www.zoll.com/

