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SOBRE O GAC 

O GAC - Grupo de Advocacy em Cardiovascular foi fundado em 2017 e é um movimento 

inovador, administrado pela Colabore com o Futuro e composto por organizações de 

pacientes sem fins lucrativos. 

O grupo foi criado para atuar nas necessidades dos pacientes não atendidos, como o 

desafio de se conseguir um diagnóstico preciso e precoce e a dificuldade de acesso a 

exames e tratamentos. Também temos como objetivo diminuir a alta incidência e 

mortalidade por essas doenças no Brasil.  

Por isso, juntamos as ONGs que têm como foco apoiar os pacientes com doenças 

cardiovasculares ou  patologias que têm como consequência essas doenças (diabetes e 

algumas doenças raras, por exemplo) para trabalhar em conjunto, aumentando e 

fortalecendo a voz dos pacientes.  

 

MISSÃO E VISÃO DO GAC 

 

Missão: 

Garantir que a atenção às doenças cardiovasculares seja uma prioridade da Saúde no 

Brasil, melhorando o acesso ao tratamento e qualidade de vida dos pacientes no país. 

 

Visão: 

Diminuir o número de mortes por doenças cardiovasculares em 50% nos próximos 10 

anos. 

 

GOVERNANÇA DO GAC: 

• Colabore com o Futuro 
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MEMBROS QUE COMPÕEM O GAC: 

• ACTC – Casa do Coração 

• ADJ – Associação de Diabetes Juvenil 

• AHF – Associação Brasileira de Hipercolesterolemia Familiar 

• Instituto Vidas Raras 

 

PATROCINADORES/APOIADORES DO GAC 

• Amgen 

 

 

 

DESAFIOS DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

NO BRASIL E NO MUNDO 

 

• Em todo o mundo, 17,5 milhões de pessoas morrem por doenças 

cardiovasculares por ano, segundo o OPAS – Organização Pan- Americana de 

Saúde/OMS – Organização Mundial de Saúde. 

• No Brasil, a média anual de mortes chega a 350 mil pessoas, o que corresponde 

a uma vida perdida a cada 40 segundos - é o dobro de todas as mortes por câncer 

e seis vezes mais do que as causadas por todas as infecções no país. 

• O Brasil experimentou a ocorrência precoce desses problemas. Metade dos 

infartos fatais, que devem atingir adultos mais velhos, ocorre atualmente em 

pessoas com menos de 60 anos de idade. 

• Além disso, o número de pessoas diagnosticadas com alguma doença 

cardiovascular abaixo dos 40 anos aumentou, segundo a SBC (Sociedade 

Brasileira de Cardiovascular).  
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• Dificuldades como o diagnóstico preciso, encaminhamento para um centro de 

referência, acesso a exames e medicamentos são os grandes desafios. 

 

MENSAGEM DA GOVERNANÇA 

 

O Grupo de Advocacy em Cardiovascular (GAC) é o resultado do envolvimento e 

comprometimento de 4 ONGs sem fins lucrativos, apoiado em valores como ética, amor, 

comprometimento, transparência, trabalho em equipe e vontade de fazer a diferença, 

visando garantir a excelência na atenção ao paciente cardiovascular e ao constante 

aprimoramento do acesso ao tratamento e qualidade de vida do mesmo. 

  

O Manual de Conduta e Ética do GAC apresenta as diretrizes que orientam e guiam a 

postura de seus membros e de sua governança, para que os resultados esperados sejam 

alcançados de forma ética e com um ambiente colaborativo saudável. 

 

Nosso desejo com a criação deste manual foi facilitar e alinhar o entendimento de todos 

sobre a conduta esperada, levando em conta as múltiplas formas de relacionamento 

entre os membros, a governança e parceiros externos. No entanto, não temos a 

pretensão de que este manual esgote o tema cobrindo todas as situações possíveis, 

devendo ser entendido por a toda a equipe do GAC como algo dinâmico a ser 

aprimorado a cada dia. 

 

 

 

CONDUTA ÉTICO PROFISSIONAL DO GAC 

Relacionamento com as Ongs, pacientes, profissionais e entre os membros do GAC  
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1- Todos os membros devem zelar pela imagem e reputação do GAC diante dos 

demais membros, pacientes, familiares, fornecedores, patrocinadores e/ou 

prestadores de serviço.  

 

2- Caberá ao GAC discutir, trabalhar e levantar todas as demandas e dificuldades 

enfrentadas pelos pacientes com doenças cardiovasculares no Brasil. 

 

3- Toda e qualquer pessoa assistida pelo GAC deverá ser tratada com respeito, 

educação e cuidado. 

 

4- Os membros devem respeitar todas as pessoas independente de sua raça, cor, 

credo, sexo, opção sexual, deficiência física e/ou classe social.  

 

 

 

ATUAÇÃO DOS MEMBROS 

O GAC espera que seus membros: 

 

1- Exerçam as atividades que estão sob sua responsabilidade de forma eficaz e 

assertiva com o compromisso de garantir a qualidade dos projetos e 

credibilidade do grupo e com o paciente no centro. 

 

2- Atuem sempre com transparência, reconhecendo e comunicando 

imediatamente à equipe de Governança sobre a ocorrência de riscos e erros tão 

logo sejam identificados.  

 

3- Efetuem o registro de todas as atividades executadas de forma clara, identificada 

e datada, por e-mail.  

 



6 
 

4- Participem, de forma espontânea e ativa, dando sugestões para a melhoria do 

trabalho em grupo, dos projetos e do plano de ação.  

 

5- Participem das reuniões presenciais do grupo com uma frequência maior que 

75%. 

 

6- Respeitem as normas e as determinações do grupo.  

 

O GAC deixa explícito aos seus membros a proibição de:  

 

1- Divulgar qualquer tipo de informação e imagens sem o consentimento do grupo 

e de seus colaboradores, pois devem ser tratados com confidencialidade e sigilo.  

 

2- Envolver o nome do grupo em qualquer tipo de comentário que possa, de 

alguma forma, ferir ou comprometer a reputação e imagem do grupo.  

 

3- Qualquer prática que não atenda às recomendações expostas no Código de 

Conduta da Interfarma. 

 

Relacionamento com novos parceiros/patrocinadores e membros  

1- Todo e qualquer parceiro/patrocinador e membro poderão fazer parte do GAC, 

desde que aprovados por todo o grupo. 

 

2- A seleção será baseada em critérios estritamente técnicos, afinidade com o tema 

das doenças cardiovasculares, profissionais e éticos.  

 

 

MOBILIZACAO DE RECURSOS: 

 

Sustentabilidade  
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Para promover a sustentabilidade do GAC, além da mobilização de pessoas, 

empresas e organizações, será necessário também a mobilização de recursos 

financeiros, que será realizada através de Patrocínio. 

 

1- O patrocínio é a transferência gratuita, de recursos financeiros de empresas e ou 

entidades para a realização de projetos, de comum acordo entre ambas; bem 

como a cobertura geral de gastos ou utilização de bens móveis ou imóveis para 

realização e manutenção das atividades do GAC. 

 

2- Este trabalho prevê princípios de atuação responsável e propõe condutas éticas 

elevadas a serem seguidas pelos membros do GAC. 

 

Direitos e Deveres na Mobilização de Recursos: 

 

Todos os membros do GAC poderão fazer a Mobilização de Recursos, 

observando a Integridade, transparência, respeito à informação, honestidade 

em relação à intenção do Patrocinador e compromisso com a missão do GAC na 

tarefa de captar recursos privados para benefício público.  

 

Além disto, o mobilizador de recursos deve: 

 

Sobre a legislação  

 

1- Respeitar incondicionalmente a legislação vigente no País, cuidando para que 

não haja, em nenhuma etapa de seu trabalho, qualquer ato ilícito ou de 

improbidade das partes envolvidas;  

2- Sobre a confidencialidade e lealdade aos patrocinadores, mobilizador de 

recursos deve: 

3- Garantir o sigilo das informações sobre as informações obtidas em nome do 

GAC, acatando o princípio de que toda informação sobre os patrocinadores 

pertence ao GAC e não deverá ser transferida para terceiros nem subtraída; e 
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não revelando nenhum tipo de informação privilegiada proveniente do ato de 

mobilização de recursos. 

 

Sobre a remuneração 

 

1- 

 O mobilizador de recursos receberá pelo seu trabalho apenas a comissão pré-

estabelecida no valor de 10% do valor captado/ mobilizado, e reembolso de 

despesas, não podendo aceitar, sob nenhuma justificativa: 

O comissionamento baseado em resultados obtidos;  

Desenvolvimento de atividades em troca de um salário ou de honorários fixos ou 

premiações: 

Aceitar remuneração, benefícios ou recebimento de vantagens pessoais no 

contato com os patrocinadores. 

 

Sobre a aplicação e gestão dos recursos mobilizados: 

   

 Os recursos mobilizados em nome do GAC serão divididos da seguinte forma: 

 

1- 10% do valor captado por qualquer captador membro do GAC será revertido 

para o próprio captador ou para a associação representada por esse captador 

por meio de transferência bancária feita pela Colabore mediante emissão de 

nota fiscal ou recibo de doação. 

 

2- Parte do valor arrecadado será utilizado para benefício dos membros do GAC 

que participarem das reuniões e atividades, a título de reembolso de despesas. 

 

3- Aplicação dos recursos para manutenção e implementação de atividades e 

projetos e geração de novas oportunidades. 
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Fica sob a responsabilidade da Colabore a gestão dos recursos, sendo ela 

responsável pela aplicação para: 

 

  1- Manutenção das atividades do GAC de acordos com plano estratégico; 

2- Pagamento a fornecedores e impostos provenientes de sua atuação para 

cumprimento de suas atividades e projetos 

3-Repasse do valor comissionado aos mobilizadores de recursos de acordo com 

o item 3 do capítulo remuneração. 

 

ATUAÇÃO DA GOVERNANÇA 

 

1- A Governança será regida e administrada pela Colabore com o Futuro  

2- Caberá a Governança realizar: as reuniões, atas, promover os eventos, 

administrar o fundo, administrar o plano de ação e reger para o bom sucesso e 

atuação do GAC. 

3- Caberá revisão do manual de conduta a cada 18 meses, ou no momento que o 

grupo achar necessário. 

 

  
Conduta dos membros da GOVERNANÇA  

Todos os membros da Governança do Grupo de Advocacy Cardiovascular devem:  

 

1- Liderar pelo exemplo, cumprindo e fazendo cumprir as diretrizes do grupo de 

forma a estimular o trabalho em equipe e valorizando os membros do GAC.  

 

2- Estimular o desenvolvimento das ações e ajudar em novas estratégias para o 

sucesso dos projetos, caso necessário.  

 

3- Atuar para diminuir ou resolver eventuais conflitos entre os membros, 

empenhando-se para assegurar um bom clima de trabalho em equipe.  
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4- Agir com devida agilidade para interromper quaisquer violações desse código.  

 

 

ATUAÇÃO DOS PARCEIROS/PATROCINADORES 

 

1- Os patrocinadores poderão sugerir pautas para as reuniões, que serão avaliadas 

pela governança do GAC e poderão ou não ser incluídas na agenda. 

2- Os patrocinadores poderão eventualmente participar das reuniões, quando 

houver um motivo claro para tal. 

3- O patrocinador deverá entender que apesar de contribuir com recursos 

financeiros para a sustentabilidade do grupo, o GAC tem como único interesse 

os desafios e necessidades dos pacientes, trabalhando exclusivamente para tal. 

 

 

 

TERMO DE RECEBIMENTO E COMPROMISSO  
 

Declaro, por todos os fins e efeitos, que recebi uma cópia integral, digital ou física, 
do Manual de Conduta e Ética do GAC – Grupo de Advocacy em Cardiovascular, e 
que tenho conhecimento de todas as suas disposições e me comprometo a cumpri-
las integralmente.  
 
Declaro, ainda, que fui comunicado da obrigatoriedade da sua observância em todas 
as situações e circunstâncias que estejam direta ou indiretamente dispostas a minha 
responsabilidade no grupo firmado por mim.  
 
Declaro, por fim, que na hipótese de ocorrerem situações que não haja, no presente 
Manual de Conduta e Ética, previsão expressa em relação à conduta exigida ou 
esperada, informarei imediatamente aos responsáveis pela Governança do grupo.  
 

_____________________________________  
Nome do membro e ONG que representa 
___________________________  
Local e Data  
_________________________________  
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Assinatura do do membro 
_________________________________  
Assinatura do membro da Governança 


