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Este é um manual de condutas que norteia nossos padrões de comportamento 
e atividades diárias, que são pautados em leis e nos valores e princípios éticos
que acreditamos e que regem as interações na WeDoc. 

A responsabilidade ética de cada um de nós é o principal ingrediente na 
construção de um ambiente seguro, seja no mundo virtual ou nas relações 
presenciais. Embora a construção desse ambiente se dê a partir de um conjunto 
de ações individuais, depende, em sua essência, que prevaleça o senso coletivo.



A quem se aplica?

As regras contidas neste Código 
devem ser respeitadas por todas 
as pessoas direta ou indiretamente 
vinculadas à WeDoc, quer sejam 
sócios, diretores, conselheiros, 
colaboradores diretos ou indiretos, 
prestadores de serviços, parceiros, 
investidores, membros do aplicativo, 
dentre outros que, de qualquer modo, 
se relacionem com a WeDoc.



NOSSO PROPÓSITO

A WeDoc nasceu com o propósito de cuidar de quem cuida. O foco do nosso trabalho 
tem nome, endereço e CRM (ou carteirinha de estudante da MED): os médicos, médicas 
e estudantes de medicina serão sempre nossa maior motivação!

O app desenvolvido pela WeDoc foi pensado pra ser um ambiente exclusivo, seguro e de 
fortalecimento dos laços entre a classe médica. Então tudo que fazemos por aqui tem 
foco no doc!



A WeDoc preza por relações de cooperação, nas quais o respeito 
ao próximo, à diversidade, às características e escolhas pessoais são 

essenciais para início de qualquer conversa.

Esses são os valores que cultivamos na WeDoc e é a partir deles que devemos 
orientar nossa conduta por aqui:



A ÉTICA seja soberana em todas as relações;

O RESPEITO seja o principal ingrediente no trato 
com qualquer pessoa dentro ou fora da WeDoc.

A WeDoc espera, não somente, mas 
especialmente que:



Todas as ações relacionadas com a WeDoc
sejam feitas com TRANSPARÊNCIA, por meio 
de uma comunicação aberta e honesta;

Todos tenham consciência de que PESSOAS IMPORTAM 
– independente de raça, cor, etnia, nacionalidade, credo, 
identidade de gênero, orientação sexual, convicções 
políticas, origem, religião, profissão, idade, doença, 
deficiência ou qualquer característica ou condição.



Todas as ações sejam desenvolvidas com entusiasmo
e comprometimento, não importando de quem seja o 
problema – afinal, agir acreditando que “O 
PROBLEMA É NOSSO” permite criar um ambiente 
colaborativo e saudável;

Todos que passarem ou estiverem por aqui estejam 
dispostos a aprender mais um pouquinho – afinal, 
ninguém é dono da verdade! APRENDEMOS JUNTOS
e SOMOS ENSINÁVEIS;



TODA IDEIA É BEM-VINDA! Por aqui zelamos para
que todos possam opinar expressando suas ideias 
e propondo soluções. Que todos possam falar, 
pois a WeDoc quer ouvir o que todos tem a dizer;

A cada tomada de decisão, os agentes se conscientizem 
da importância de se DISCUTIR COM FATOS E DADOS
deixando de lado os “achismos” e “teses de autor 
desconhecido”, seja em respeito à ciência 
e como ferramenta de combate à propagação 
de notícias falsas;



O BOM HUMOR COM EMPATIA seja uma constante! 
Todos queremos um ambiente descontraído, leve 
e divertido, mas sem permissão para ofender ou 
ridicularizar a condição do outro em nome do humor;

Todos por aqui exerçam a arte de simplificar, sem 
deixar de lado a eficácia e a confiabilidade. 
SIMPLIFICA e não complica!



QUAIS SÃO AS PREOCUPAÇÕES DA WEDOC?

Vamos explicar em 
detalhe como nossos 
VALORES se traduzem 
em termos práticos



Frequentar, de modo presencial ou virtual, um ambiente saudável e que preserve sua 
dignidade e integridade e o equilíbrio entre a vida profissional e familiar;

Estabelecer interlocução livre, podendo expor ideias, pensamentos e opiniões, 
inclusive para discutir aspecto controverso;

Ter respeitado o sigilo e a privacidade das suas informações pessoais.

Na WeDoc, além dos direitos previstos em lei, serão assegurados a cada um, 
indistintamente, os seguintes direitos:



São deveres de todos por aqui, em todas as ações:

Agir com 
honestidade

e respeito

Tratar a todos 
de forma 

cortês, sem 
preconceitos

Adotar postura 
coerente com 

nossos 
princípios e 

valores



São deveres de todos por aqui, em todas as ações:

Agir com 
responsabilida

de e boa-fé;

Não agir motivado 
por interesse 
próprio e/ou 

contrário aos 
princípios da 

WeDoc;

Não usar utilizar o 
vínculo com a 
WeDoc para 

manifestar opiniões 
ou sugerir que se 

trata de 
posicionamento 

oficial da empresa;



São deveres de todos por aqui, em todas as ações:

Não promover apologia 
ou incitação à violência, 

terrorismo, suicídio, 
automutilação ou 

qualquer violação 
de direito;

Não promover 
manifestações de 

ameaça, discurso de 
ódio, intolerância ou 

que ofenda a 
dignidade de 

terceiros;

Não promover ou 
apoiar  exploração 

sexual, abuso ou nudez 
infantil ou de vulnerável, 

ou qualquer tipo de 
violência, exploração ou 

extorsão sexual;



São deveres de todos por aqui, em todas as ações:

Ao discutir 
tratamentos e 

curas não 
aprovadas ou 
endossadas pela 

comunidade 
científica, explicitar 

claramente suas 
razões para tal;

Não praticar 
qualquer ato de 
que coloque em 

risco a 
segurança 

digital do app;

Não criar, divulgar 
ou compartilhar 
informações 

falsas, distorcidas 
ou que possam 
manipular ou 

induzir terceiros 
em erro;



São deveres de todos por aqui, em todas as ações:

Respeitar a 
privacidade de 
terceiros, não 
compartilhando 

informações sem 
autorização nem agindo 

com negligência na 
preservação desse 

direito;

Não intimidar,
degradar ou 

constranger terceiros, 
com emprego de 

termos depreciativos, 
ofensivos, capacitistas, 
xingamentos ou apelos 
à exclusão e segregação 

de qualquer natureza;

Comunicar 
imediatamente à 

WeDoc todo e qualquer 
ato ou fato em 

desacordo com o 
presente Código, 

utilizando nosso canal 
de denúncias.



DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Cada um aqui é responsável pelas informações e conteúdos que publica no app
ou nas relações mantidas com a WeDoc. 

No entanto, antes de publicar qualquer conteúdo na WeDoc, verifique se você 
tem o direito de fazê-lo.

A WeDoc leva muito a sério os direitos de propriedade intelectual, direitos 
autorais, marcas comerciais e outros direitos legais alheios e não irá tolerar a 
publicação de conteúdo que viole esses direitos.



A WeDoc não contribui, nem tolera 
qualquer participação, direta ou 
indireta com trabalhos ilegais ou 
inidôneos, escravo ou infantil.

Nos relacionamentos diretos e indiretos 
da WeDoc não serão admitidos 
quaisquer atos lesivos à Administração 
Pública Nacional, Internacional, 
entidades públicas e privadas e Órgãos 
de Classe.



A WeDoc cumpre a a Lei Geral de 
Proteção de Dados (Lei 13.709/18)
para manter a integridade de todas 
as informações pessoais a que tem 
acesso.

Clique aqui para saber mais sobre a 
nossa Política Interna de Segurança 
de Dados.

https://www.wedoc.com.br/new/


A WeDoc se compromete a transmitir 
informações relevantes e sempre de 
forma transparente.

Além de cumprir integralmente a 
legislação aplicável ao desenvolvimento 
de nossas atividades,, a WeDoc endossa 
os direitos e deveres Código de Ética 
Médica, mesmo não estando sujeita à 
tal regulação.

Estamos atentos também, no que 
couber, às Resoluções do Conselho 
Federal e Conselhos Regionais de 
Medicina.

Acompanhe nossas
redes sociais e nossos 
grupos oficiais no app



A WeDoc é sociedade independente e imparcial, portanto, 
não faz qualquer associação, contribuição ou 
participação de cunho político-partidário.

Àqueles que exerçam ou sejam participantes de processos políticos 
democráticos/institucionais é vedado fazer campanhas, 
solicitar retribuições e usar bens ou recursos da WeDoc durante suas 
atividades ou ainda na utilização de suas plataformas digitais.

#independenciapartidaria



.A WeDoc se dedicará, sempre que 
possível, à promoção de inclusão social, 
valorizando a diversidade e 
incentivando o desenvolvimento 
humano e social.

A WeDoc se compromete ainda a 
promover ações sustentáveis e 
preventivas para evitar riscos ao meio 
ambiente.

#responsabilidadesocial
#responsabilidadeambiental

Acompanhe os relatórios
das nossas ações através

do nosso site e dos nossos
e-mails marketing

https://www.wedoc.com.br/new/


Quaisquer violações às normas deste Código devem ser 
denunciadas ao Comitê de Ética e Impacto Social da WeDoc, 
através do e-mail denuncia@wedoc.com.br

É assegurado o sigilo das informações e o anonimato de todos 
os que realizarem um relato de violação ou desrespeito.

mailto:denuncia@wedoc.com.br


FIQUE ATENTO(A)!

Mesmo postando comentários de forma anônima no app, 
você estará sujeito(a) aos termos do nosso Código 
de Ética. 

Denúncias ou alegações falsas ou maliciosas também 
poderão ser consideradas condutas antiéticas e passíveis 
de penalização.



Histórico de Versões:

Versão 1.0_Ago/20

Versão 2.0_Out/21

Tem alguma dúvida?
Clique aqui e envie pra gente seus 

comentários, sugestões 
ou reclamações


