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MENSAGEM DO PROVEDOR/PRESIDENTE

Este Regramento Institucional de Conduta, construído de forma colaborativa, reforça 
o compromisso da Santa Casa BH com as atitudes que consideramos corretas para a 
condução de nossas atividades e, principalmente, de nossos profissionais.

A Santa Casa de Belo Horizonte é uma Associação que, de acordo com o Código Civil 
Brasileiro, é a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos contendo 
um Estatuto que a formaliza, não havendo entre os associados, direitos e obrigações 
recíprocos. A existência da Santa Casa BH origina-se na missão de acolher e assegurar 
assistência médico-hospitalar a pessoas de todos os níveis sociais, com ênfase aos mais 
necessitados. E, ao longo de sua trajetória, manteve-se fiel aos princípios de misericórdia 
e humanismo. Esforços e competências distintas, aliados a uma permanente atualização 
tecnológica em busca da excelência no atendimento e a uma gestão altamente qualificada, 
tornaram a Santa Casa BH referência em seus âmbitos de atuação.

A Santa Casa BH integra as unidades do Hospital Santa Casa de Belo Horizonte, Hospital São 
Lucas (HSL), Centro de Especialidades Médicas (CEM), Santa Casa BH Ensino e Pesquisa 
(SCBH EP), Funerária Santa Casa BH e Instituto Geriátrico Afonso Pena (IGAP). 

As regras contidas neste documento são destinadas a todas as unidades supramencionadas, 
devendo ser cumpridas por todas as pessoas que participam ou desempenham suas 
atividades profissionais na Santa Casa BH, considerando-se inclusos o Provedor, Irmãos 
Associados, conselheiros, diretores, superintendentes, gerentes, coordenadores, 
empregados, corpo clínico, docentes, residentes, especializandos, pesquisadores, 
estagiários, bolsistas, jovens aprendizes e voluntários. Cooperados, prestadores de 
serviços e fornecedores que, e durante o seu relacionamento com a instituição, devem 
também seguir as Regras Institucionais de Conduta. 

O reconhecimento da importância deste documento e o seu cumprimento, por meio de 
normas de transparência, ética e integridade garantem que a Santa Casa BH permaneça 
alinhada ao seu Compromisso Estatutário.

Saulo Levindo Coelho
Provedor/Presidente



• Amor pelo que fazemos

• Compromisso com as pessoas

• Segurança no atendimento

• Melhoria contínua 

• Transparência nas ações

• Comportamento ético

• Equilíbrio econômico-financeiro

• Responsabilidade socioambiental

VALORES

Melhorar a vida das pessoas.

PROPÓSITO

Promover de forma sustentável o atendimento 

integral e humanizado às pessoas, com qualidade 

e resolutividade, valorizando nossos profissionais 

e desenvolvendo educação e pesquisa.
MISSÃO

Ser reconhecido pela excelência na prestação de serviços 

em saúde, geração e difusão do conhecimento.

VISÃO

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
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Regras Institucionais de Conduta

APRESENTAÇÃO DAS REGRAS INSTITUCIONAIS DE CONDUTA DA SANTA CASA BH

As Regras Institucionais de Conduta da Santa Casa BH uniformizam o comportamento dos 
profissionais com o objetivo de criar um ambiente de trabalho mais agradável a todos. É 
esperado, com este documento, contribuir com a manutenção do bom relacionamento in-
terpessoal e com a motivação de todos os profissionais para alcançar melhores resultados 
e com mais disciplina.

As regras contidas no presente documento disseminam valores e princípios éticos em que 
a instituição acredita e nele apresentam-se os regramentos e as condutas que devem ser 
seguidas por seus profissionais. 

O documento aplica-se a todos os que se relacionam com a Santa Casa BH e deve 
servir para orientação no desempenho das atividades no ambiente de trabalho. Para 
tanto, é responsabilidade de todo empregado, fornecedor e prestador de serviço ter o 
conhecimento do conteúdo do documento e dar ciência à instituição, do seu recebimento 
e conhecimento, por meio de assinatura no Termo de Recebimento e Compromisso anexo.
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Regras Institucionais de Conduta

1. RELACIONAMENTO NO AMBIENTE DE TRABALHO

O ambiente de trabalho é o local em que são desenvolvidas as ações de trabalho, convivência 
e permanência dos empregados enquanto no exercício de suas atividades laborais, por 
esse motivo deve ser um local agradável e seguro para todos.

A Santa Casa BH valoriza a diversidade nas relações de trabalho e, neste sentido, todos 
os que se relacionam com ela devem receber tratamento respeitoso, cordial e justo, 
independentemente do cargo ou função.

 O QUE DEVE SER FEITO:

• Comportar-se de maneira honesta, justa, digna e cortês em todas as ocasiões, 
tratando todos com respeito, igualdade e presteza;

• Observar os níveis hierárquicos estabelecidos na instituição, cumprindo todas as 
determinações individuais e coletivas que lhe são atribuídas;

• Ter postura profissional dentro e fora do ambiente do trabalho, zelando pela 
prudência e imagem da instituição;

• Impedir e restringir práticas de discriminação e/ou preconceito de raça, cor, religião, 
crenças, idade, orientação sexual, orientação política, nacionalidade, estado civil, 
condição física, entre outras, promovendo a diversidade e respeito aos direitos humanos;

• Cumprir rigorosamente as normas de Segurança e da Medicina do Trabalho 
e normativos internos relacionados à Segurança do Trabalhador, na forma 
estabelecida no regulamento das unidades da Santa Casa BH; 

• Ser criterioso na utilização de telefones fixos, celular pessoal e corporativo de forma 
a não comprometer a atenção e prejudicar as suas atividades no local de trabalho, 
respeitando sempre os normativos internos da unidade em que trabalha;

• Observar rigorosamente o horário de trabalho, permanecendo nas dependências da 
Santa Casa BH somente em serviço, procedendo ao registro eletrônico de entrada e saída 
do trabalho. Não utilizar o horário de trabalho para compromissos particulares;

• Acessar e deixar a unidade de trabalho apenas pela portaria de colaboradores da sua unidade.

CAPÍTULO I
REGRAS INSTITUCIONAIS DE CONDUTA
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Regras Institucionais de Conduta

 O QUE NÃO DEVE SER FEITO:

• Ausentar-se do ambiente de trabalho, sem aviso prévio ao superior imediato e/ou sua 
equipe, ainda que seja para assuntos relacionados ao trabalho;

• Praticar assédio de qualquer natureza, coerção, ameaças, intimidações, agressões ou 
qualquer outra atitude ofensiva;

• Utilizar ou subtrair qualquer pertence de outrem no ambiente de trabalho;

•  Bloquear, retaliar ou discriminar qualquer empregado que se interesse em participar de 
processos seletivos internos como forma de ascensão em sua carreira;

• Aproveitar-se do cargo ou posição hierárquica para obter favores ou benefícios pessoais;

• Utilizar o patrimônio e instalações da instituição para uso em benefício próprio, tais 
como equipamentos médicos, de informática, meios de comunicação entre outros;

• Promover campanha ou distribuição de material político, religioso e/ou sexual no 
ambiente de trabalho, salvo as campanhas institucionais próprias da área da saúde;

• Afixar qualquer tipo de propaganda, cartas e anúncios pessoais nos quadros de avisos e 
de “Gestão à Vista” destinados à divulgação de assuntos institucionais;

• Utilizar camisetas de times, camisetas com dizeres e/ou estampas inadequados e/ou 
ofensivos, saias e vestidos curtos, shorts, chinelos de dedo e outros vestuários que não 
condizem com o ambiente corporativo;

• Portar armas de qualquer espécie nas dependências da Santa Casa BH, mesmo que 
possua habilitação legal para a posse, com exceção dos profissionais de segurança 
previamente autorizados;

• Fumar nas dependências da instituição conforme previsto nos termos da Lei Federal nº. 
9.294, 15 de julho de 1996 e Lei Estadual nº 12.903, de 23 de junho de 1998;

• Consumir ou portar qualquer droga ilícita e bebida alcoólica nas dependências da 
instituição, bem como trabalhar sob o efeito de tais substâncias;

• Utilizar uniforme e crachá de identificação em ambientes externos à instituição;

• Vender ou comercializar qualquer tipo de serviço ou produto próprio ou de terceiros 
nas unidades da instituição no horário de trabalho, bem como utilizar e-mails, canais de 
comunicação interna, salas, auditórios, dentre outros para essa finalidade.

• Realizar atividades ou ações não autorizadas no âmbito da instituição, conforme 
regulamentos próprios.
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Regras Institucionais de Conduta

    2. RELACIONAMENTO COM OS EMPREGADOS

A Santa Casa BH possui o compromisso de se relacionar com os seus empregados de forma 
transparente, com respeito mútuo, honestidade, cortesia, lealdade e seriedade. O trabalho em 
equipe integrado, harmonioso e íntegro são princípios básicos de relacionamento profissional.

 O QUE DEVE SER FEITO:

• Cumprir e fazer cumprir as normas contidas no presente documento;

• Cumprir e fazer cumprir o Guia de Relacionamento do Empregado: Direitos e Deveres;

• Cumprir e fazer cumprir as normas, políticas, procedimentos e regulamentos internos vigentes;

• Cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, normas, políticas e códigos externos vigentes;

• Manter sempre uma postura ética que possa ser exemplo de conduta;

• Registrar no Canal Confidencial de Denúncia qualquer violação ao presente documento, 
ao Guia de Relacionamento do Empregado:  Direitos e Deveres, normas, políticas, 
procedimentos e regulamentos internos e externos vigentes.

3. COMPROMISSO COM OS PACIENTES, ACOMPANHANTES, 
FAMILIARES E VISITANTES

A Santa Casa BH promove assistência segura, com qualidade e resolutividade aos seus 
pacientes, centrado no cuidado estruturado de forma a assegurar o acesso, a qualidade e a 
segurança da assistência, fazendo uso de protocolos clínicos específicos e multiprofissionais, 
protocolos de prevenção de riscos, estabelecendo linhas de cuidado assistenciais e de apoio.

 O relacionamento dos profissionais que atuam na instituição para com os pacientes, 
acompanhantes, familiares e visitantes deve ser pautado na conduta ética, profissional 
e humana.

 O QUE DEVE SER FEITO:

• Oferecer atendimento humanizado e acolhedor, com comportamento ético, profissional, 
transparente, respeitoso, cordial e seguro;

• Estabelecer relação de confiança mútua;

• Demonstrar interesse na solução dos problemas apresentados pelo paciente, 
acompanhante e familiar, fornecendo informações claras e corretas;

• Assegurar a assistência com segurança e qualidade, baseada em evidências científicas 
atualizadas;
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Regras Institucionais de Conduta

• Comprometer-se com o sigilo sobre toda informação do paciente, acompanhante e 
familiar a que se tenha acesso no exercício da atividade e de toda informação contida 
no prontuário do paciente;

•  Ser receptivo às sugestões, críticas e dúvidas e buscar respondê-las com 
profissionalismo e agilidade;

• Garantir atendimento diferenciado, zelando pela credibilidade e reputação da imagem 
da instituição e dos profissionais que nela atuam;

• Agendar previamente as visitas nas dependências da Santa Casa BH (institucionais, técnicas, 
órgãos fiscalizadores e artistas), comunicar à área responsável pelo controle de acesso e 
acompanhar os respectivos visitantes durante o período de permanência na instituição.

 O QUE NÃO DEVE SER FEITO:

• Omitir atendimento aos pacientes, acompanhantes e familiares;

• Agir com negligência e imprudência na execução de atividades ou serviços que 
coloquem em risco a segurança dos pacientes;

• Omitir ou não realizar o registro de eventos adversos, conforme orientações dos 
normativos internos relacionados à Segurança do Paciente;

• Manifestar insatisfações pessoais e/ou profissionais aos pacientes, acompanhantes, 
familiares e visitantes;

• Expressar opiniões infundadas ou de caráter pessoal sobre as condições de saúde do 
paciente, bem como comentários sobre ele, dentro ou fora do ambiente hospitalar, com 
pessoas que não integram a equipe envolvida no caso clínico em específico;

• Utilizar ou subtrair qualquer pertence de pacientes, acompanhantes, familiares e visitantes;

• Receber ou cobrar de pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e/ou 
aceitar qualquer valor adicional pelos serviços prestados a pacientes atendidos pelo 
SUS e convênios;

• Adotar qualquer atitude, comportamento ou ação contrários aos princípios da ética, 
idoneidade, honestidade e confiabilidade;

• Interromper as atividades profissionais e tumultuar o ambiente de trabalho quando 
do recebimento de visitas institucionais, técnicas, órgãos públicos e artistas nas 
dependências da instituição;

• Receber visitas de caráter pessoal, exceto em situação excepcional, desde que 
aprovadas pelo superior imediato.
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Regras Institucionais de Conduta

4. COMPROMISSO COM CLIENTES DA ÁREA DE EDUCAÇÃO

A Santa Casa BH, consolidando sua tradição na área da saúde e ensino, oferece suporte 
integral às atividades de ensino, com o desenvolvimento de cursos dinâmicos e atuais que 
atendem às necessidades crescentes dos mercados da saúde e educação, a partir de uma 
construção didática e pedagógica inovadora, fundamentada numa constante avaliação e 
reflexão da prática em consonância com a teoria. 

Nesse sentido, possui o compromisso de se relacionar com os seus empregados e clientes 
de forma transparente, com respeito mútuo, honestidade, cortesia, lealdade e seriedade.

 O QUE DEVE SER FEITO:

• Oferecer atendimento humanizado e acolhedor, com comportamento ético, profissional, 
transparente, respeitoso, cordial e seguro;

• Cumprir e fazer cumprir as normas contidas no presente documento;

• Cumprir e fazer cumprir as normas, políticas, procedimentos e regulamentos internos vigentes;

• Cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, normas, contratos, políticas e códigos 
inerentes à atividade de ensino externos vigentes;

• Manter sempre uma postura ética que possa ser exemplo de conduta;

• Registrar no Canal Confidencial de Denúncia qualquer violação ao presente documento, 
normas, políticas, procedimentos e regulamentos internos e externos vigentes.

5. COMPROMISSO COM CLIENTES DA ÁREA DE SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS

A Santa Casa BH possui a área de serviços funerários desde 1900, constituindo a maior 
infraestrutura do setor na Capital, ofertando serviços funerários completos, com 
profissionais especializados para garantir excelência nos atendimentos. A Funerária Santa 
Casa BH detém há 70 anos um grande diferencial: realiza com exclusividade, em Belo 
Horizonte, sepultamentos gratuitos para pessoas carentes e indigentes.

Nesse sentido, possui o compromisso de se relacionar com os seus empregados e clientes 
de forma transparente, com respeito mútuo, honestidade, cortesia, lealdade e seriedade.

 O QUE DEVE SER FEITO:

• Oferecer atendimento humanizado e acolhedor, com comportamento ético, profissional, 
transparente, respeitoso, cordial e seguro;
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• Cumprir e fazer cumprir as normas contidas no presente documento;

• Cumprir e fazer cumprir as normas, políticas, procedimentos e regulamentos internos vigentes;

• Cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, normas, contratos, políticas e códigos 
inerentes à prestação de serviços funerários externos vigentes;

• Manter sempre uma postura ética que possa ser exemplo de conduta;

• Registrar no Canal Confidencial de Denúncia qualquer violação ao presente documento, 
normas, políticas, procedimentos e regulamentos internos e externos vigentes.

6. COMPROMISSO COM CLIENTES DA ÁREA SOCIAL

A Santa Casa BH engloba também a área social na figura do seu Instituto Geriátrico Afonso Pena 
(IGAP), fundado em 1912, o qual oferece moradia e assistência humanizada a idosos moradores. 
Originalmente, foi concebido para abrigar cidadãos carentes de Belo Horizonte em um casarão 
independente à Santa Casa BH, e atualmente, oferece moradia e assistência humanizada a 
mulheres e homens que são atendidos por uma equipe multidisciplinar completa.

Nesse sentido, possui o compromisso de se relacionar com os seus empregados e clientes 
de forma transparente, com respeito mútuo, honestidade, cortesia, lealdade e seriedade.

 O QUE DEVE SER FEITO:

• Oferecer atendimento humanizado e acolhedor, com comportamento ético, profissional, 
transparente, respeitoso, cordial e seguro;

• Cumprir e fazer cumprir as normas contidas no presente documento;

• Cumprir e fazer cumprir as normas, políticas, procedimentos e regulamentos internos vigentes;

• Cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, normas, políticas e códigos externos vigentes;

• Manter sempre uma postura ética que possa ser exemplo de conduta;

• Registrar no Canal Confidencial de Denúncia qualquer violação ao presente documento, 
normas, políticas, procedimentos e regulamentos internos e externos vigentes.

7. RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES E PRESTADORES 
DE SERVIÇO

Os profissionais da Santa Casa BH em suas relações com os fornecedores e prestadores de 
serviço deverão sempre agir de forma clara, ética e observando o objeto previsto no contrato 
firmado entre as partes.
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Regras Institucionais de Conduta

Os fornecedores e prestadores de serviços da instituição são fundamentais para o 
atendimento das demandas internas. O relacionamento com este público deve ser norteado 
pela transparência dos processos e pelas práticas leais de concorrência, pautando pelo 
equilíbrio econômico e financeiro entre as partes. 

Nossos fornecedores e prestadores de serviços devem ser íntegros, cumprir todas 
as obrigações contratuais, proceder às entregas nos prazos acordados e manter a 
confidencialidade das condições comerciais estabelecidas entre as partes. 

A contratação dos nossos fornecedores e prestadores de serviços deve ser pautada em 
critérios técnicos e profissionais, considerando sempre as melhores ofertas, custo, prazo e 
qualidade dos materiais e/ou serviços prestados.

 O QUE DEVE SER FEITO:

• Observar as Políticas referentes à Contratação de Terceiros (serviços e fornecimento 
de materiais médicos ou não; medicamentos; órteses, próteses e materiais especiais – 
OPME’s) disponibilizada nos canais de comunicação da instituição;

• Manter sempre o sigilo das informações confidenciais da instituição e exigir dos nossos 
fornecedores e prestadores de serviço confidencialidade das informações a que tenham 
tido acesso antes ou após a seleção e contratação;

• Exigir dos nossos fornecedores e prestadores de serviço o cumprimento da legislação 
vigente, inclusive leis de combate e prevenção à fraude e corrupção;

• Manter sempre a imparcialidade na escolha do fornecedor e prestador de serviços, 
observando os critérios de preço, qualidade e prazo para entrega do produto ou serviço;

• Proceder à diligência prévia (Due Diligence) dos prestadores de serviços e fornecedores 
antes da efetivação e durante a contratação, conforme Política referente à Contratação de 
Terceiros, disponibilizada nos canais de comunicação da instituição;

• Proceder à contratação com eficiência, economicidade e agilidade;

• Averiguar se os serviços ou materiais adquiridos correspondem exatamente com o 
solicitado, devendo proceder a devolução imediata em casos de discordância;

• Realizar a gestão e qualificação dos fornecedores e prestadores de serviço da instituição. 

  O QUE NÃO DEVE SER FEITO:

• Conduzir concorrências direcionadas, fixação de preços, discriminações de preços ou 
práticas comerciais injustas e que violem leis municipais, estaduais e federais;

• Firmar contrato com fornecedores ou prestadores de serviços que evidenciem quaisquer 
práticas de discriminação, falta de respeito e dignidade com as pessoas, bem como se 
utilizam de mão de obra infantil ou análoga à escravidão;
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• Criar expectativas ou promessas de contratação. Os fornecedores e prestadores de 
serviços devem ser notificados apenas quando da finalização do processo;

• Permitir ou facilitar a entrada de terceiros para comercialização de produtos ou serviços 
nas dependências da instituição;

• Realizar ações promocionais das indústrias de materiais médicos e medicamentos 
nas instalações da instituição, bem como aos médicos, profissionais e pesquisadores 
que estiverem a serviço da instituição. Os Residentes e Especializandos dos cursos 
de medicina também não poderão ser abordados para fins de propaganda de 
medicamentos e produtos dessas indústrias. A distribuição de amostras grátis nas 
dependências da instituição deve seguir rigorosamente a Regulamentação sobre 
amostras grátis de medicamentos (RDC 60, de 26 de novembro de 2009).

8. RELACIONAMENTO COM OS MÉDICOS COOPERADOS E 
PRESTADORES DE SERVIÇO

A Santa Casa BH possui o compromisso de se relacionar com os médicos cooperados 
e prestadores de serviço de forma transparente, com respeito mútuo, honestidade, 
cortesia, lealdade e seriedade. O trabalho com esses profissionais é pautado na ética, 
segurança e integridade.

 O QUE DEVE SER FEITO:

• Cumprir e fazer cumprir as normas contidas no presente documento;

• Cumprir e fazer cumprir os Regulamentos vigentes na instituição; 

• Cumprir e fazer cumprir os Regimentos Internos dos corpos clínicos vigentes na instituição;

• Cumprir e fazer cumprir as normas, políticas, procedimentos e regulamentos internos vigentes;

• Cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, normas, políticas e códigos externos vigentes; 

• Zelar pelo bom nome da instituição e manter um bom relacionamento com a administração, 
a equipe multiprofissional e a comunidade;

• Respeitar a hierarquia administrativa, a estrutura organizacional, o funcionamento e 
organização dos serviços assistenciais, contratualizados e administrativos; 

• Realizar o seu trabalho baseado em evidências científicas e melhores práticas em 
saúde, nacional e internacional, sempre de acordo com princípios éticos, segurança e 
qualidade;

• Realizar o registro de eventos adversos, bem como participar do processo de análise 
destes, conforme orientações dos normativos internos relacionados à Segurança do 
Paciente;
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• Cumprir as boas práticas descritas nos Protocolos das Metas Internacionais de Segurança 
do Paciente; 

• Manter sempre uma postura ética que possa ser exemplo de conduta;

• Cumprir rigorosamente a carga horária de trabalho estabelecida em contrato;

• Registrar no Canal Confidencial de Denúncia qualquer violação ao presente documento, 
normas, políticas, procedimentos e regulamentos internos e externos vigentes.

 9.PATRIMÔNIO DA SANTA CASA BH

Todos os bens imóveis, mobiliários, de comunicação, de informática, materiais médicos 
ou não e medicamentos devem ser utilizados unicamente nas atividades relacionadas ao 
trabalho do profissional e atendimento aos clientes da Santa Casa BH. 

Deve-se utilizá-los com responsabilidade, zelo e cuidado para não haver desperdício ou 
quebra dos equipamentos e ou/mobiliários por mau uso. 

Os meios de comunicação (telefone fixo, celular corporativo, e-mail) e as unidades de 
armazenamento de dados (computadores e unidades em rede) são de propriedade da 
instituição. Assim sendo, é reservado o direito de monitorar, a qualquer tempo, todo e 
qualquer uso, acesso, armazenamento ou processamento feito por meio desses dispositivos.

 O que NÃO deve ser feito:

• Utilizar equipamentos sem o devido treinamento;

• Movimentar quaisquer mobiliários e equipamentos de informática sem a prévia 
autorização das áreas de Controladoria/Patrimônio e Tecnologia e Informação, 
respectivamente;

• Utilizar os mobiliários, equipamentos e/ou instalações em benefício próprio ou de 
terceiros alheios ao contrato de trabalho;

• Adquirir bens da empresa em condições privilegiadas com o objetivo comercial para 
revendê-los.

10. USO E PROTEÇÃO DE ATIVOS DA SANTA CASA BH

Os ativos financeiros e físicos da instituição devem ser utilizados exclusivamente para 
as suas finalidades. Os ativos são confiados às pessoas que nela atuam, as quais são 
responsáveis por sua salvaguarda (proteção contra o desperdício, perda, danos, mau 
uso, furto ou abuso) e uso apropriado na execução de suas atividades.
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A utilização dos ativos da Santa Casa BH deve ser feita com responsabilidade e seriedade de 
acordo com a Política de Utilização de Ativos, disponibilizada nos canais de comunicação 
da instituição, incluindo as prerrogativas para o gerenciamento e controle dos fundos fixos 
existentes nas unidades da instituição.

11. CONFLITO DE INTERESSES

O Conflito de interesses ocorre quando, por conta do interesse próprio, um empregado ou 
prestador é ou pode ser influenciado a agir contra os interesses da instituição, tomando uma 
decisão ou deixando de cumprir suas responsabilidades com intuito ao seu favorecimento.

 O QUE DEVE SER FEITO:

• Assegurar que o profissional seja submetido a todas as etapas do processo seletivo, sem 
exceção;

• Assegurar que não haverá qualquer favorecimento ou privilégio, independente do grau de 
parentesco com o profissional da instituição;

• Informar ao superior imediato a existência de qualquer vínculo com outras instituições, 
em atividade paralela à sua atividade profissional, que conflitem com os interesses da 
instituição;

• Registrar na “Declaração de Conflito de Interesses” (Anexo III) quaisquer situações que 
caracterizam conflito de interesses na Santa Casa BH.

 O QUE NÃO DEVE SER FEITO:

• Obter vantagem econômica ou financeira privilegiada, direta ou indiretamente, com os 
fornecedores, clientes e prestadores de serviços;

• Utilizar dos meios de marcação de consulta e internação para antecipar atendimento a 
pacientes (próprio profissional, parente, cônjuge, filhos ou qualquer outro paciente);

• Utilizar equipamentos, documentos, materiais, medicamentos, insumos de propriedade 
da instituição em benefício próprio; 

• Receber, direta ou indiretamente, dinheiro ou objetos de valor de qualquer pessoa ou 
entidade como forma de gratidão pelo atendimento prestado;

• Receber, direta ou indiretamente, dinheiro ou objetos de valor de qualquer pessoa ou 
entidade interessada em criar relações comerciais com a instituição;

• Exercer, nas dependências da Santa Casa BH, atividades sindicais,  político/partidárias e/
ou religiosas não garantidas por preceitos constitucionais ou acordos sindicais;
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• Manter outras atividades durante a jornada de trabalho (ex.: comércio de qualquer 
natureza e prestação de serviços não contemplados no contrato de trabalho);

• Manter atividades paralelas ou ser sócio, direta ou indiretamente, de empresa que seja 
concorrente e/ou conflitante com as unidades que compõem a Santa Casa BH;

• Contratar profissional para exercer atividade com subordinação direta que tenha qualquer 
grau de parentesco;

• Omitir, quando da sua contratação a informação de que possui familiares ou cônjuges 
contratados na Santa Casa BH ou que está realizando processo de recrutamento por 
indicação de profissional que atua na instituição.

Ações que devem ser feitas em caso de identificação de Conflito de Interesses:

• Agir com neutralidade e isenção nas disposições que envolvam conflito de interesses;

• Comunicar ao superior imediato quaisquer situações de conflito de interesses;

• Registrar no Canal Confidencial de Denúncia qualquer violação referente a conflito de interesses.

12. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO

Informação confidencial é toda aquela que tem caráter de sigilo, não é de domínio público 
e pode ser protegida por Lei.  

Consideramos confidencial toda informação produzida, adquirida ou sob a responsabilidade da 
Santa Casa BH. Como exemplo, citamos: assuntos relacionados aos pacientes, fornecedores, 
prestadores de serviços, parceiros, planos institucionais, especificações de serviços, dados 
técnicos, bancos de dados, aplicativos, patentes, análises concorrenciais, dentre outros.

Todas essas informações devem ser zeladas de modo a assegurar sua integridade, 
confidencialidade e disponibilidade, sempre em conformidade com as legislações vigentes.

 O QUE DEVE SER FEITO:

• Assegurar a adequada proteção das informações que produz, manipula e/ou armazena;

• Bloquear o seu computador sempre que se ausentar do posto de trabalho para que 
terceiros não tenham acesso às informações;

• Utilizar os recursos de tecnologia da informação da instituição, em estrita conformidade 
com os normativos internos;

• Preservar informações de pacientes, fornecedores e prestadores de serviços e não 
utilizá-las para favorecimento próprio ou de terceiros;
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• Dar o devido tratamento a confidencialidade, integridade, disponibilidade das informa-
ções, de acordo com as normas institucionais.

 O QUE NÃO DEVE SER FEITO:

• Dialogar sobre assuntos da Santa Casa BH em ambientes públicos;

• Dialogar sobre assuntos da instituição ou compartilhar informações com partes não 
relacionadas e que não necessitem delas para o seu trabalho;

• Ceder para terceiros os dados de acesso para utilização dos recursos de tecnologia da 
informação fornecidos pela instituição, os quais são sigilosos, de uso pessoal e intransferível;

• Realizar trabalhos acadêmicos, palestras ou aulas sobre processos e negócios da Santa 
Casa BH sem autorização do seu superior imediato.

ATENÇÃO: Para garantir a segurança e integridade das informações produzidas, adquiridas ou sob 
a responsabilidade da Santa Casa BH, a instituição se reserva no direito de monitorar e inspecionar 
a utilização dos sistemas de informação e acessar qualquer documento de sua propriedade, arquivo 
ou mensagem que esteja armazenada/processada em seu ambiente de tecnologia.

13. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I) 

Igualmente conhecida pela forma abreviada T.I, a Tecnologia da Informação é a área que 
faz o uso da computação para armazenar, transmitir, produzir e publicar informações. 
A área de T.I abrange o acesso a sistemas e informações, dispositivos móveis, internet, 
e-mail, mídias sociais, pen drive, discos rígidos externos, computadores, impressoras e 
dispositivos de projeção de imagens.

A utilização dos dispositivos e equipamentos de T.I da Santa Casa BH deve ser feita de forma 
responsável, segura, ética e seguir as orientações expedidas pela Gerência de T.I da instituição.

 O QUE DEVE SER FEITO:

• Utilizar os recursos de Tecnologia da Informação para realização de suas atividades com 
zelo e segurança; 

• Guardar sigilo referente às informações, imagens ou vídeos da instituição que ainda não 
tenham sido disponibilizados nos canais oficiais da instituição;

• Zelar pela boa utilização da senha de acessos aos sistemas de informática disponibilizados. 
Sua senha é pessoal e intrasferível;

• Bloquear o acesso ao seu computador sempre que se ausentar do posto de trabalho para 
que terceiros não tenham acesso às informações;
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• Empregar total cuidado para com os dispositivos móveis (celulares corporativos), não 
devendo deixá-lo com terceiros, além de mantê-lo em pleno funcionamento.

 O QUE NÃO DEVE SER FEITO:

• Fazer impressão de documentos particulares nos dispositivos de impressão da instituição;

• Armazenar qualquer informação da instituição em dispositivos móveis (pen drive, CD, DVD, 
e-mail, nuvem1), em desacordo com a Política Institucional de Gestão da Informação;

• Utilizar os dados do e-mail profissional para cadastro em mídias sociais ou sites pessoais. 
Este e-mail é restrito aos assuntos profissionais de interesse da instituição;

• Anotar ou armazenar senhas em arquivos eletrônicos, sendo que estas não devem se basear 
em informações pessoais ou constituídas por combinações óbvias de teclado;

• Realizar procedimentos de manutenção física ou lógica, instalação, desinstalação ou 
configuração nos equipamentos de informática sem o conhecimento e acompanhamento de 
um técnico da Gerência de Tecnologia da Informação;

• Enviar e-mails e/ou mensagens utilizando o nome de usuário de outra pessoa ou o nome de 
setor que não esteja autorizado a utilizar;

• Enviar e-mails e/ou mensagens que torne seu remetente e/ou a instituição vulneráveis a 
ações civis ou criminosas;

• Produzir, transmitir ou divulgar mensagens que contenham ameaças eletrônicas, como spam 
e vírus ou que tenha conteúdo considerado impróprio, obsceno ou ilegal;

• Trocar, vender ou repassar dispositivos móveis (celulares corporativos) a terceiros, bem 
como habilitar serviços adicionais à linha ou transferir o número para um celular particular.

ATENÇÃO: É expressamente proibido o uso dos recursos de Tecnologia da Informação da 
instituição para fins de troca, resgate, armazenamento de conteúdo obsceno, pornográfico, 
violento, discriminatório, racista e de jogos.  A instituição repudia qualquer tipo dessas atividades. 

Nos casos em que o profissional se utilizar de equipamento de informática (computador, 
impressora, mesa digitalizadora, etc.) para os fins acima mencionados, a instituição se 
resguardará ao direito de monitorar e fiscalizar o acesso e as atividades realizadas no 
equipamento uma vez que se prestam exclusivamente à atividade funcional do profissional.

1Nuvem:  A nuvem não é uma unidade física, mas uma vasta rede de servidores remotos conectados 

e responsáveis por armazenar e gerenciar dados, executar aplicativos ou fornecer conteúdos ou 

serviços, como transmissão de vídeos, e-mail, software de produtividade ou mídias sociais. Ao 

invés de acessar arquivos e dados do local ou de um computador, você pode acessá-los online, 

de qualquer dispositivo com acesso à Internet. As informações estarão disponíveis em qualquer 

lugar, a qualquer hora.
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14. CONDUTAS NA INTERNET E REDES SOCIAIS

A Santa Casa BH defende toda e qualquer liberdade de expressão nos ambientes digitais 
existentes na atualidade. Entretanto, é sabido que informações publicadas na internet 
e mídias sociais podem ser vistas por grande número de pessoas e não são facilmente 
eliminadas ou removidas da rede. A instituição trata a internet e redes sociais com 
responsabilidade, respeito a direitos autorais e privacidade, com intuito a publicar apenas 
informações sérias, coerentes e que corroborem com a confidencialidade da instituição.

 O QUE DEVE SER FEITO:

• Comunicar à área de Comunicação Institucional caso identifique qualquer crítica ou 
polêmica envolvendo a Santa Casa BH.

 O QUE NÃO DEVE SER FEITO:

• Publicar em páginas pessoais da internet informações confidenciais, conteúdos, 
comentários e fotos relacionados às estratégias, clientes, pacientes, fornecedores ou 
qualquer outra informação confidencial da instituição;

• Utilizar o seu e-mail profissional para criar contas em redes sociais;

• Publicar mensagens de caráter difamatório, hostil ou ofensivo ou, ainda, fazer 
comentários sobre assuntos de outros profissionais, áreas ou da própria instituição;

• Divulgar situações de trabalho e de atendimento realizado nas dependências da 
instituição, incluindo postagem de retratos, autorretratos (selfies), fotografias, 
imagens e áudios;

• Participar ou estimular a prática de ações ilegais, como downloads não autorizados e 
redes que promovam a falsificação (pirataria). Devemos proteger os direitos autorais 
e de propriedade intelectual.

 15. PROTEÇÃO DAS MARCAS DA SANTA CASA BH 

A Santa Casa BH é composta pelos Hospitais Santa Casa BH e São Lucas, Centro de 
Especialidades Médicas (CEM), Santa Casa BH Ensino e Pesquisa (SCBH EP), Funerária 
Santa Casa BH e Instituto Geriátrico Afonso Pena (IGAP). 

Todas as marcas e/ou unidades acima são conhecidas e respeitadas pela comunidade 
e pelo poder público pela sua relevância e continuidade na ótima prestação de serviços 
à população, constituindo um dos maiores patrimônios da instituição. 
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 O QUE DEVE SER FEITO:

• Utilizar a marca e representações da instituição de acordo com os padrões definidos pela 
área de Comunicação Institucional;

• Antes de fazer uso das marcas da instituição fora do ambiente do trabalho, solicitar autorização 
formal e justificada, à área de Comunicação Institucional e aguardar o seu posicionamento;

• Em casos de dúvida ou conhecimento de uso inadequado das marcas da instituição, 
entrar em contato com a área de Comunicação Institucional.

16. BRINDES, PRESENTES E HOSPITALIDADE

A Santa Casa BH preconiza que seus profissionais evitem situações que possam interferir nas 
decisões ou causar algum descrédito tanto para o profissional, quanto para a própria instituição. 

 O QUE NÃO DEVE SER FEITO:

• Aceitar ou solicitar quaisquer tipos de presentes ou hospitalidade como forma de favor e/
ou agradecimento pelo atendimento e serviço prestado pela instituição;

• Insinuar qualquer tipo de necessidade pessoal que possa ser suprida pelo cliente, 
fornecedor ou prestador de serviço por meio de dinheiro, presentes ou favores;

• Participar de eventos festivos patrocinados pelos nossos clientes, pacientes, 
fornecedores ou prestadores de serviços, sem o devido conhecimento e aprovação do 
Comitê de Compliance e Integridade. 

ATENÇÃO: É permitido o recebimento de brindes institucionais em conformidade com 
a Política de Brindes e Presentes da Santa Casa BH, disponibilizada nos canais de 
comunicação da instituição.

Caso seja oferecido brinde ou presente e que esteja em desacordo com o presente 
documento e com a Política, o profissional deverá recusá-lo de forma cortês, informando 
que de acordo com o documento “Regras Institucionais de Conduta da Santa Casa de Belo 
Horizonte” e com a Política de Brindes e Presentes, não é permitido o seu recebimento.

17. DOAÇÕES

A Santa Casa BH é uma instituição que conta com doações que geram recursos e condições 
para a continuidade de projetos de revitalização e melhoria operacional/assistencial, 
trazendo maiores benefícios para os seus pacientes.
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A doação é a transferência gratuita definitiva e irreversível de dinheiro ou bens. Nesse 
sentido, a Santa Casa BH deve seguir normas, sendo que, dentre elas, se incluem:

• Todas as doações devem ser transparentes, com registro formal, capaz de comprovar a 
finalidade e a destinação dos recursos;

• Todas as doações feitas à instituição devem ser formalizadas e administradas pela área 
de Captação de Recursos da instituição;

• É proibido qualquer profissional aceitar ou solicitar qualquer doação sem o consentimento 
da área de Captação de Recursos da instituição.

18. PATROCÍNIOS

Com o intuito a se manter cada vez mais atualizada tecnologicamente e oferecer mais 
conforto aos pacientes, a Santa Casa BH elabora projetos que podem ser financiados e 
patrocinados por qualquer pessoa física ou jurídica.

Patrocínio é a transferência feita por pessoa física ou jurídica, em caráter definitivo, de 
numerários (recursos financeiros) ou bens com a finalidade promocional de publicidade.

Nesse sentido, a Santa Casa BH deve seguir normas, sendo que, dentre elas, se incluem:

• Todos os patrocínios feitos à instituição devem ser formalizados e administrados pela 
área de Captação de Recursos da instituição, exceto os patrocínios relacionados à 
Pesquisa Clínica, os quais seguem normas próprias emanadas do Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) e Núcleo de Pesquisa Clínica (NPC) da instituição;

• É proibido qualquer profissional aceitar ou solicitar qualquer patrocínio, bonificação e 
doação sem o consentimento da área de Captação de Recursos da instituição;

• Elaborar prestação de contas aos patrocinadores de forma pormenorizada, referente aos 
recursos recebidos e aplicados nos projetos elaborados pela instituição. 

19. CONCORRÊNCIA

A Santa Casa BH defende a concorrência ética e justa e, por isso, todas as outras 
empresas e instituições do mesmo ramo de atuação da instituição devem ser tratadas 
com o mesmo respeito com a qual espera ser tratada e em benefício do desenvolvimento 
dos interesses comuns.

As relações com os concorrentes são sempre pautadas nas legislações vigentes e baseadas 
nos valores institucionais, melhores práticas do mercado, considerando, principalmente:

• Estabelecer as suas relações sempre com ética, honestidade e justiça;
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• Obter de maneira lícita e transparente as informações relacionadas aos concorrentes;
• Tratar de forma discreta e sigilosa assuntos que constituem os diferenciais da instituição;
• Garantir o cumprimento das legislações vigentes e do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência. 

20. RELAÇÃO COM A IMPRENSA

A Santa Casa BH valoriza a relação transparente, ética, objetiva e clara com a imprensa, 
sempre resguardando a segurança e os interesses da instituição. As declarações à 
imprensa devem ser feitas exclusivamente por representantes prévia e formalmente 
autorizados pelo Núcleo de Gestão da Santa Casa BH. 

 O QUE DEVE SER FEITO:

• Cumprir e fazer cumprir a Política de Comunicação Institucional disponibilizada nos 
canais de comunicação da Santa Casa BH;

• Encaminhar para a Comunicação Institucional todo e qualquer contato realizado pela 
imprensa por meio do telefone (31) 3238-8280.

 O QUE NÃO DEVE SER FEITO:

• Fornecer documentos, fotos ou qualquer outra informação solicitada pela imprensa, sem 
a devida autorização da área de Comunicação Institucional;

• Prestar declarações ou conceder entrevista à imprensa, em nome da instituição, sem 
autorização prévia da área de Comunicação Institucional;

• Conceder entrevistas à imprensa por temas genéricos nas dependências da instituição, 
exceto se autorizado pela Comunicação Institucional.

ATENÇÃO: É responsabilidade da área de Comunicação Institucional da Santa Casa BH prestar 
atendimento à imprensa e proceder aos encaminhamentos necessários com os veículos de 
comunicação. Os profissionais que, porventura, forem contatados diretamente pela imprensa 
devem comunicar imediatamente a área de Comunicação Institucional.

21. SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE

A Santa Casa BH reconhece e valoriza um bom relacionamento com as entidades sindicais, bem 
como respeita a livre associação por parte de seus empregados.

Ressalta-se que é tradição da instituição fechar acordos coletivos com o sindicato profissional 
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representante da categoria preponderante, como forma de negociar condições de trabalho 
mais vantajosas e que mais se adequem ao perfil dos profissionais que atuam na instituição. 

A Santa Casa BH está sempre aberta ao processo de negociação coletiva com os diversos 
sindicatos profissionais que representam seus empregados e se baseia nas seguintes normas:

• Garantir que o diálogo e as negociações sejam realizados por profissionais formalmente 
autorizados pelo Núcleo de Gestão da Santa Casa BH, de forma respeitosa e cordial;

• Buscar equilíbrio nas negociações decorrentes das relações de trabalho, respeitando a 
legislação trabalhista e os objetivos da instituição;

• Honrar com o cumprimento de convenções e acordos coletivos que lhe são aplicáveis. 

 O QUE DEVE SER FEITO:

• Registrar no Canal Confidencial de Denúncia qualquer atitude ou ação antiética e lesiva 
aos direitos dos profissionais;

• Registrar no Canal Confidencial de Denúncia qualquer atitude ou ação antiética cometida 
por sindicatos, associações ou entidades de classe ou por seus representantes que se 
relacionam diretamente com a instituição;

• Registrar no Canal Confidencial de Denúncia qualquer atitude antissindical que possa 
prejudicar a atuação dos sindicatos, associações ou entidades de classe.

22. GOVERNOS E AGENTES PÚBLICOS

A Santa Casa BH é uma instituição comprometida com as legislações anticorrupção, em 
especial a Lei Federal nº 12.846/2013 e Decreto Federal n° 8.420/2015.  Nesse sentido, 
repudia qualquer ato antiético e conduta que esteja ligada à corrupção tanto no setor 
público, como no setor privado.

 O QUE DEVE SER FEITO:

• Registrar no Canal Confidencial de Denúncia, qualquer situação potencial ou real de 
desvio de conduta.

 O QUE NÃO DEVE SER FEITO:

• Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público 
ou a terceiros e ele relacionado, com intuito a influenciar suas decisões;

• Financiar, custear, patrocinar ou de qualquer forma ajudar em práticas de atos ilícitos de 
qualquer natureza;
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• Utilizar de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, com a intenção de ocultar ou dissimular 
seus interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

• Fraudar, mediante ajuste, combinação ou quaisquer outros expedientes referentes aos 
processos licitatórios da instituição;

• Dificultar ou interferir nas atividades dos fiscais dos órgãos de controle interno ou externo;

• Cobrar ou receber valores diretamente de pacientes ou responsáveis para a realização de 
qualquer procedimento que tenha cobertura pelo SUS ou por convênio;

• Receber qualquer valor em nome da instituição que não seja possível a sua forma de 
contraprestação.

23. CORRUPÇÃO

A Santa Casa BH repudia todo e qualquer ato de corrupção, seja na modalidade passiva 
(solicitar, receber, ou aceitar promessa com o intuito de receber vantagem indevida para 
si ou para terceiros), quanto na modalidade ativa (com o intuito de oferecer ou prometer 
vantagem indevida para agente público).

É dever de todo empregado agir de forma íntegra e moral e sempre observar os valores 
da instituição.

Caso o empregado tenha conhecimento da prática de atos de corrupção ativa ou passiva, 
deverá apresentar sua denúncia no Canal Confidencial de Denúncia para que sejam 
tomadas as devidas providências.

24. SUSTENTABILIDADE

A Santa Casa BH orienta e estimula os seus profissionais, clientes e parceiros a 
adotarem práticas ambientais sustentáveis, com o objetivo a preservação do planeta e 
atendimento das necessidades humanas. A instituição se baseia no conceito de que um 
recurso natural explorado de modo sustentável terá condições de não comprometer a 
capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. 

 O QUE DEVE SER FEITO:

• Atuar conforme a legislação ambiental vigente, bem como cumprir as normas internas do 
Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS);

• Comprometer-se com a otimização dos recursos ambientais e redução dos custos e 
despesas em todas as atividades da instituição;

29



Regras Institucionais de Conduta

• Preservar o meio ambiente e interagir de forma responsável com a comunidade;
• Agir de modo preventivo em relação a potenciais riscos ao meio ambiente, saúde e 

segurança das pessoas;

• Dar preferência ao uso e consumo de produtos e serviços que prezem pela responsabilidade 
socioambiental;

• Incentivar ações de responsabilidade socioambiental de forma a promover a saúde e bem 
estar da sociedade em geral.

25. ENSINO E PESQUISA

A Santa Casa BH valoriza o ensino e a pesquisa e investe nessa área, por meio de estruturas, 
para oferecer diversos cursos e realização de pesquisas científicas no âmbito da saúde. O 
ensino e pesquisa desenvolvidos na instituição seguem normas, dentre elas:

• Todas as atividades de ensino, incluindo Residência Médica e Multiprofissional e 
Especialização Médica, devem ser supervisionadas por um profissional regularmente 
habilitado e autorizado pela instituição;

• Todas as atividades de ensino devem ser pautadas no cumprimento do presente 
documento, bem como nas normas, políticas, procedimentos, regulamentos e regimentos 
internos e externos vigentes;

• Todos os projetos de pesquisa (ensaios clínicos, pesquisas clínicas e acadêmicas), devem 
ser inseridos na Plataforma Brasil e encaminhados ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
da instituição, para que seja submetido à avaliação ética interna, prezando sempre pela 
segurança do paciente participante de pesquisa;

• O Projeto de pesquisa, só poderá ser iniciado nas dependências da instituição após 
aprovação do CEP, e em casos de ensaios clínicos patrocinados, após contrato assinado 
entre o Patrocinador, a instituição e o Pesquisador responsável; 

• Todos os eventos adversos relacionados a participantes de pesquisas clínicas básicas e/
ou acadêmicas ou aos ensaios clínicos devem ser reportados ao CEP da instituição e ao 
Núcleo de Pesquisa para que este setor encaminhe ao Núcleo de Segurança do Paciente 
para devidas providências; 

• Para a realização de ensaios clínicos na instituição, a relação de parceria contratual deve 
ser sempre iniciada no Núcleo de Pesquisa da Santa Casa BH, área que fica responsável 
pela parte regulatória, jurídica e financeira dos referidos ensaios clínicos, avaliando a 
viabilidade, orçamento e contratos juntamente ao jurídico da instituição.

30



Regras Institucionais de Conduta 31



Regras Institucionais de Conduta

 COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES

A Santa Casa BH estima por seus valores, propósito, missão, visão e pilares de Compliance 
e Integridade, os quais são amplamente divulgados aos seus profissionais com intuito à 
disseminação das nossas bases voltadas para a ética, transparência e integridade.

Nesse sentido, a instituição preza pela não omissão de atos ilícitos ou ações de qualquer 
profissional que contrarie o disposto no presente documento e possa vir a prejudicar a 
integridade e reputação da instituição.

1. CANAL CONFIDENCIAL DE DENÚNCIA

A Santa Casa BH, no intuito de manter o equilíbrio do ambiente de trabalho e em suas 
relações, criou o Canal Confidencial de Denúncia, que se constitui como uma ferramenta 
para o recebimento de denúncias referentes ao descumprimento do presente documento, 
do Guia de Relacionamento do Empregado: Direitos e Deveres, das políticas e procedimentos 
internos e das legislações vigentes.

O Canal Confidencial de Denúncia é operado por uma empresa externa especializada, 
responsável por receber as denúncias e realizar o encaminhamento das mesmas aos 
responsáveis pela apuração, eliminando eventuais conflitos de interesses e assegurando a 
confidencialidade das informações. 

O registro de uma denúncia no Canal Confidencial de Denúncia pode ser realizado de 
forma anônima ou com identificação. Caso queira se identificar, a operação do Canal está 
estruturada para assegurar a confidencialidade e proteção da identidade do denunciante, 
ou seja, somente os responsáveis pelo processo de apuração da denúncia tomarão 
conhecimento de sua identidade.

A Santa Casa BH não permite qualquer forma de retaliação de qualquer natureza contra o 
denunciante de boa-fé e nem contra qualquer pessoa que fornecer informações, documentos 
ou colaborar no processo de apuração de uma denúncia. A retaliação não será tolerada, e, se 
comprovada, poderá ocasionar medidas disciplinares e até mesmo a demissão do responsável 
pela retaliação. Nenhum denunciante de boa-fé envolvido em um processo de apuração será 
sujeito à aplicação de medidas disciplinares, intimidações ou coações. 

CAPÍTULO II
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DIFERENÇA ENTRE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC) E CANAL 
CONFIDENCIAL DE DENÚNCIA DA INSTITUIÇÃO:

Serviço de Atendimento ao 
Cliente SAC

Canal Confidencial de Denúncia

• Esclarecimento de dúvidas gerais;

• Solicitação de informações;

• Sugestões;

• Elogios;

• Reclamações gerais.

• Denúncias de descumprimento das “Regras 
Institucionais de Conduta da Santa Casa de 
Belo Horizonte”;

• Denúncias de descumprimento de políticas 
internas, normativos e legislações vigentes.

DIFERENÇA ENTRE RECLAMAÇÃO E DENÚNCIA:

RECLAMAÇÃO DENÚNCIA

• É o relato de insatisfação com 
os serviços prestados pela 
instituição.

• É o relato de atitudes e comportamentos 
contrários às Regras Institucionais de 
Conduta, políticas e procedimentos internos, 
normativos e legislações vigentes.

Abaixo, os passos para acessar o Canal Confidencial de Denúncia da instituição:

CANAL CONFIDENCIAL DE DENÚNCIA
www.ouvidordigital.com.br/santacasabh
0800 892 5020

Para o esclarecimento de dúvidas sobre as regras contidas no presente documento, 

nas políticas e procedimentos internos ou nas legislações aplicáveis à instituição, 

a Coordenação de Compliance e Integridade deve ser contatada por meio do e-mail 

institucional: compliance@santacasabh.org.br.
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 MEDIDAS DISCIPLINARES

1.PREVISÃO DE MEDIDAS DISCIPLINARES

Ações e medidas disciplinares, quando aplicadas pela instituição, dependerão da gravidade 
da situação e/ou conduta, assim como das consequências que foram ou podem ser 
enfrentadas pela instituição, e, serão aplicadas de forma consistente, independentemente 
do nível hierárquico da pessoa. Casos que envolverem indícios de falha ético-profissional 
serão encaminhados aos órgãos responsáveis.

A Equipe de Sindicância é a responsável pelo processo de apuração das denúncias 
recebidas, enquadramento e classificação das medidas disciplinares, quando cabível e, 
posterior emissão de parecer conclusivo e definitivo, atendendo aos critérios definidos na 
Política Institucional de Aplicação de Medidas Disciplinares, quanto à submissão ou não 
dos casos ao Comitê de Compliance e Integridade para deliberação.

Quando cabíveis, as medidas disciplinares aplicadas aos profissionais serão:

• Advertência verbal ou escrita;

• Suspensão das atividades laborais;

• Demissão por justa causa.

Poderá haver, quando fatos e atos atentarem flagrantemente contra as regras institucionais 
aqui tratadas, notificações de transgressões a empregados, prestadores e fornecedores 
da instituição. 

No que diz respeito aos fornecedores e prestadores de serviço, o cometimento de 
irregularidades ou ilegalidades pode levar à rescisão do Contrato de Prestação de Serviços 
e/ou impedimento de contratualização com a Santa Casa BH definitiva ou por período 
determinado considerada a gravidade da infração.

Quanto aos estudantes da Santa Casa BH, o cometimento de irregularidades ou ilegalidades 
será passível de ações disciplinares nos moldes previstos em normativos internos da área 
de educação da instituição. 

Mais informações podem ser consultadas na Política Institucional de Aplicação de Medidas 
Disciplinares.

CAPÍTULO III
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DISPOSIÇÕES FINAIS

A gestão operacional das Regras Institucionais de Conduta da Santa Casa de Belo Horizonte 
é de responsabilidade da Coordenação de Compliance e Integridade, bem como o seu 
monitoramento e revisões cabíveis;

A aprovação do presente documento é de responsabilidade do Núcleo de Gestão da Santa 
Casa de Belo Horizonte;

A Coordenação de Compliance e Integridade reportará ao Comitê de Compliance e 
Integridade todas as situações em desacordo com as normas previstas nas Regras 
Institucionais de Conduta da Santa Casa de Belo Horizonte, bem como as tratativas e 
andamentos dos processos.

CAPÍTULO IV
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ANEXO I
TERMO DE RECEBIMENTO E COMPROMISSO

Declaro, para os devidos fins, que recebi cópia das Regras 

Institucionais de Conduta da Santa Casa de Belo Horizonte, tomei 

conhecimento das suas disposições e me comprometo a cumpri-los 

integralmente. Estou ciente de que minha responsabilidade e conduta 

devem se pautar, a todo momento, pelos mais altos padrões éticos 

pessoais e profissionais descritos neste documento. Estou ciente de 

que o não cumprimento poderá implicar ações disciplinares. No caso 

de dúvidas ao longo do exercício de minhas funções, procurarei meu 

superior imediato ou a Coordenação de Compliance e Integridade 

para saná-las. Este Termo de Compromisso assinado por mim passa 

a integrar meu contrato de trabalho.

_______________________ , ____ de _________ de 20 _____

___________________________________   ____________________

Nome Completo Assinatura

___________________________________

Área





ANEXO II
TERMO DE RECEBIMENTO E COMPROMISSO DO 
PRESTADOR DE SERVIÇO

Declaro, para os devidos fins, que recebi cópia das Regras 

Institucionais de Conduta da Santa Casa de Belo Horizonte, tomei 

conhecimento das suas disposições e me comprometo a cumpri-

los integralmente. Estou ciente de que minha responsabilidade e 

conduta devem se pautar, a todo momento, pelos mais altos padrões 

éticos pessoais e profissionais descritos neste documento. Estou 

ciente de que o não cumprimento poderá implicar sanções. No caso 

de dúvidas ao longo do exercício de minhas funções, procurarei a 

Coordenação de Compliance e Integridade para saná-las. Este Termo 

de Compromisso assinado por mim passa a integrar meu contrato de 

prestação de serviços.

_______________________ , ____ de _________ de 20 _____

___________________________________   ____________________

Nome Completo Assinatura





ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES

Em conformidade com as normas descritas nas Regras Institucionais 

de Conduta da Santa Casa de Belo Horizonte em relação aos Conflitos 

de Interesses, eu ____________________________________________

____________________________________________________   declaro: 

 Não tenho conhecimento de qualquer situação de natureza familiar, 

pessoal ou comportamental que conflite ou pareça conflitar com 

os interesses da Santa Casa, não tendo nada a reportar.  

 Tenho conhecimento de uma ou mais situações que podem conflitar 

com os interesses da Santa Casa e estou reportando-a(s) abaixo: 

Nome completo/Empresa: __________________________________

Vínculo/Nível de relacionamento: ____________________________

Cargo: ____________________________________________________

Descrição da situação: _____________________________________

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________ , ____ de _________ de 20 _______

___________________________________   ____________________

Nome Completo Assinatura
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