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MISSÃO, VISÃO, VALORES E PRINCÍPIOS
MISSÃO
Oferecer à sociedade excelência em saúde através da qualidade assistencial, humanização no atendimento e segurança do paciente; cuidado
e aprimoramento contínuo do corpo clínico e dos funcionários; além da
inovação tecnológica e modernização hospitalar.

VISÃO
Ser reconhecido regionalmente como hospital moderno, sustentável,
transparente, acessível e de qualidade em cuidado à saúde.

VALORES
Acessibilidade;
Comprometimento
institucional e profissional;
Humanização;

Responsabilidade e Inclusão Social;
Sustentabilidade;
Segurança;
Transparência.

PRINCÍPIOS
Ético-político: respeitar a diversidade no processo de promoção da
saúde com foco no atendimento e segurança do paciente, proporcionando relacionamentos solidários, responsáveis, íntegros, transparentes e justos com todos;
Excelência: atuar na satisfação das necessidades dos nossos pacientes em prol da sociedade através da otimização dos processos e com
foco em resultados operacionais;
Gerenciamento: administrar recursos de forma social, econômica e
ambientalmente responsável, objetivando o equilíbrio institucional;
Desenvolvimento humano: promover a valorização pessoal e profissional a partir de capacitações, visando à potencialidade humana e à
retenção de talentos;
Desenvolvimento científico e tecnológico: incentivar a busca por
conhecimento técnico-científico e tecnológico de todas as áreas com
finalidade de aprimoramento profissional e busca por inovação.

1. OBJETIVO
O Hospital visa a estar “ao seu lado por toda a vida”! O foco no
cuidado das pessoas pelo zelo da saúde é nosso compromisso
inegociável.
A integridade moral deve ser o foco da cultura organizacional
do Hospital pelo respeito, pela responsabilidade e pela honestidade
nas ações individuais e grupais.

2. DESTINATÁRIOS
Este Código de Conduta se aplica à rede do hospital integralmente. Ele orienta a todos no bom relacionamento com as partes
interessadas no geral.

3. DEVERES ESSENCIAIS
É nosso dever conhecer a legislação que se aplica ao nosso segmento de trabalho, bem como às realidades intersetoriais e de equipes de trabalho, e cumpri-las em prol de uma conduta correta e adequada, pois intencionamos zelar por uma imagem honesta e transparente na sociedade.
É dever de cada funcionário cumprir também, integralmente, as
leis e os regulamentos instituídos internamente pelas autoridades
competentes e seguir a hierarquia de acordo com o organograma.
O cuidado centrado no atendimento e na segurança do paciente
é nosso dever essencial, porém não apenas como obrigação, mas
como fim último que guia nossas ações. Portanto, a ética do Hospital
se orienta para os cuidados de saúde do paciente e relacionamento
com a família dele, sendo a máxima prioridade: o respeito às pessoas e
à qualidade dos serviços.
Comprometemo-nos aos esforços de humanização do funcionário através de políticas de gestão que impliquem em boas
condições de trabalho, um cuidado com o clima de trabalho, atenção
aos relacionamentos e à saúde do funcionário, para oportunizar contínuo desenvolvimento humano de forma benéfica e duradoura.

Entendemos que o cuidado com o funcionário é essencial para
condicionar o zelo com o paciente. Nossas atitudes com o paciente
devem revelar profissionalismo, acolhimento, respeito e cuidado na
totalidade da experiência dele.
Nossa conduta adequada deve implicar sempre a cordialidade, a
empatia, a boa educação desde o acesso primeiro do paciente até o
próximo encontro com ele.
O cuidado com nosso vestuário, nossos ambientes, nossa comunicação e cumprimento do horário de trabalho devem manifestar essa
constante preocupação para com o trabalho e carga horária (entradas, descansos e saídas) estabelecidas, salvaguardadas as prioridades e urgências quanto ao atendimento do paciente, conforme as
normativas e classificações de riscos.
É esperado dos funcionários o uso adequado do uniforme, demais
peças do vestuário e crachá, além do cumprimento das normas de
segurança, normas administrativas e demais normas de procedimentos e processos internos em concordância, sendo o caso, com as operadoras de saúde, fornecedores, terceiros.
Sobre o uso interno do crachá profissional, ele deve estar em
local visível, sempre virado de forma correta (para frente) para a identificação do nome do Hospital, foto e nome do profissional atuante.
É fundamental que nossos ambientes estejam adequados às
agências reguladoras de saúde, para reflitar uma “casa” acolhedora
através de ambiente limpo, desinfetado, organizado, bem iluminado e
sinalizado, ou seja, uma higiene hospitalar de qualidade.

4. NOSSO HOSPITAL
Patrimônio

Transparência

É preciso que a conduta de
todos se direcione ao uso consciente do patrimônio para o
bom uso e conservação, além de
prevenir danos, desperdícios,
perdas, abusos, furtos.

Sobre o valor da transparência, a
conduta esperada será:

É esperado que o funcionário
comunique, a quem de competência, qualquer manipulação
de bem patrimonial não autorizada.
O uso do patrimônio do Hospital,
seja dependências ou equipamentos, não se aplica a fins particulares ou em benefício de
terceiros.
É vedado o uso indevido ou não
autorizado de bens patrimoniais,
informacionais, históricos, tecnológicos, de conhecimento, de
documentos, de equipamentos,
de vestuário, entre outros que
pertençam à instituição hospitalar.

Realizar todas as transações
comerciais, financeiras, de recursos humanos e jurídicas de
forma documental para conferência sobre todos os registros
existentes;
Manter
processos
internos
capazes de evitar riscos previsíveis, como: desperdícios,
fraudes, danos materiais, evasão
de recursos ou qualquer ato ilícito que venha ser praticado
contra o Hospital;
Manter um controle específico
de Inventário, tanto da parte de
Ativo imobilizado, quando da
parte de Controles dos estoque
existentes de forma atualizada,
mantendo todos os registros de
movimentações (entradas e
saídas) no sistema Tasy para o
SND,
Almoxarifado
central,
Farmácia central e satélites,
compras e OPME.

Imagem, informações e documentos
Devemos respeitar o sigilo de informações e documentos, zelar
pelo banco de dados da instituição via tecnologia da informação, gerir
o conhecimento institucional. Todos devem estar cientes de que a
senha é de uso pessoal e intransferível, caso houver senha de acesso
aos sistemas de informação, e cada um é responsável por realizar o
“logoff” ao final do uso.
O compartilhamento de informações, imagens, vídeos é permitido, desde que seja decorrente de publicações oficiais do Hospital. As
comunicações oficiais devem ser realizadas pelo correio eletrônico
institucional e via documentos internos, sendo que as comunicações
de trabalho via computadores e servidores pertencem à instituição
hospitalar, portanto não são conteúdos privados, salvo casos específicos e legais. É esperado de cada um o registro de todas as operações
no sistema Tasy de forma correta e por completa, segundo o cargo
que ocupa. É conduta aguardada a oferta de informações solicitadas
por auditores de maneira transparente e fidedigna.
O acesso e o uso da informação (institucional, do funcionário e do
paciente) somente se aplicam aos fins regidos internamente devidamente autorizados. Devemos atentar também ao respeito à propriedade intelectual em todas as realidades existentes no Hospital com o
cumprimento das questões de direito. Todos os profissionais devem
se comprometer a guardar sigilo e confidencialidade de quaisquer
dados e informações pessoais dos pacientes em razão do exercício do
trabalho. O profissional deve estar ciente de que qualquer informação
sobre o paciente pertence a ele e, na incapacidade deste, somente
pode ser revelada ao seu responsável legal.
É adequada a postura íntegra, profissional e respeitosa no ambiente de trabalho, como também em ocasião autorizada que cada um
vier a representar a instituição em local público e no ambiente virtual,
como é o caso das redes sociais.
Nenhum profissional pode explorar, em benefício próprio, informações e documentos adquiridos através da participação em atividades na empresa e deve estar ciente de que, em caso de participação
em evento danoso a paciente, responde solidariamente pelos danos
causados a ele.

5. AMBIENTE DE TRABALHO
Trabalho e Direitos Humanos
A premissa principal que deve fundamentar o ambiente de
trabalho será o respeito à dignidade e liberdade humanas, pilar da
Declaração Universal dos Direitos Humanos. O valor da vida e da dignidade humana é valor inegociável à construção do ambiente de humanização do Hospital.
É esperado do profissional o respeito e o cumprimento dos
horários e carga horária estabelecidos enquanto tempo de compromisso com o Hospital. Dentro do possível, especialmente na parte assistencial e de forma acordada, o Hospital conta com a disponibilidade de
todo para as situações de necessidade e aquelas extraordinárias, além
da cooperação efetiva dos que ocupam cargos de confiança, para as
necessidades concernentes com a realidade hospitalar.

Política de desenvolvimento profissional
O processo de recrutamento e seleção, internos e
externos, seguirá os princípios da conduta ética, do
julgamento objetivo, da isonomia, da transparência, da
eficiência.
O profissional, assim que oficialmente ingressar no
Hospital, terá treinamento de integração, entre outros
obrigatórios e eventuais, ocasião primeira que terá acesso e conhecimento acerca deste Código de Conduta, além do Manual de Integração, para estar consciente das informações e do comportamento
esperado.

Respeito à diversidade de profissionais
O Hospital não admite discriminação e preconceito de qualquer tipo de natureza: cultural, nacionalidade, regionalidade, escolha religiosa, convicção política, condição física e intelectual, estado civil, idade,
orientação sexual, entre outros. Dito de outra forma, o
Hospital se posiciona contra e irá combater e coibir comportamentos
discriminatórios, que impliquem preconceito cultural, religioso, racial,
sexual, social, linguístico.
O Hospital Imaculada Conceição, apesar do nome que evoca
tradição religiosa, é uma instituição laical, por não professar nenhuma
religião. Por outro lado, o Hospital compreende a dimensão da espiritualidade associada ao significado e ao sentido da vida humana como
parte da visão de saúde, a qual implica as dimensões biológica,
psicológica, social e ambiental, segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS).
Em todo e qualquer ambiente hospitalar não se admite conduta
profissional violenta de qualquer natureza: física, moral ou outra. As
condutas implícitas que instigam confronto como boato ou fofoca
prejudicam o ambiente de trabalho e visam a criar conflitos, crises,
descontruir algo ou destruir alguém. Explícita ou implicitamente,
qualquer comportamento que incita violência será combatido, pois a
conduta adequada no Hospital é a construção e manutenção de uma
cultura de paz e harmonia.

Ambiente Emocional
São atitudes valorizadas, que devem ser
cultivadas no ambiente de trabalho para o bem-estar
coletivo:
a) respeitar as diferenças individuais, o que
implica conhecer o jeito de ser e trabalhar do
colega e dialogar consensualmente. É importante
avaliar, criticamente, a própria postura quanto a atitudes, assuntos, gestos, a evitar o tom agressivo, o comportamento individualista, a conduta prejudicial à harmonia e ao coleguismo;
b) desenvolver comportamentos sociais em prol do trabalho da
equipe multiprofissional com foco no cuidado da saúde do paciente. A cordialidade, a responsabilidade e a honestidade não
envolve a obrigação do cultivo de relações de amizade, mas fundamentalmente a comprometimento institucional e profissional;
c) ter capacidade de resolver os problemas de maneira assertiva,
respeitando a individualidade e a hierarquia, bem como capacidade de iniciativa e tomada de decisão condizente ao cargo que
ocupa. Assim será possível significar as próprias emoções e sentimentos, a evitar o desgaste emocional e nível elevado de
estresse decorrentes dos conflitos mal administrados;
d) expressar, o quanto possível, gestos benéficos tais como:
cumprimentar ao chegar e despedir-se ao sair; compartilhar
boas notícias em tom de alegria e bom humor autênticos, sem
excessos; revelar gratidão no cotidiano como manifestação de
visão positiva frente à vida; reconhecer erros, pedir desculpas e
pedir licença, sempre que for o contexto; oferecer sugestões; ter
postura que prioriza a sensatez e a empatia com o outro, para
que todos se sintam bem no próprio local de trabalho e com os
colegas de trabalho.

Normas em situações específicas
É proibido o porte de armas por qualquer pessoa
nas dependências hospitalares, salvo alguma particularidade de porte legal e autorizado pela direção e
administração.
É proibido o porte, a distribuição e o consumo de
drogas lícitas e ilícitas nas dependências do Hospital, assim como
desenvolver a jornada de trabalho embriagado ou sob efeito de outras
drogas, comprometendo a produtividade e pondo em risco a qualidade do atendimento aos pacientes pela via assistencial ou administrativa. O acesso e permanência de pessoas que consomem e comercializam drogas ou se mostrem alteradas pelo uso é vedado, o que
implica a verificação e a conduta adequada por parte do serviço de
segurança hospitalar.
Não é permitido fumar no ambiente de trabalho. É proibida a
prática de jogos de azar com ou sem objetivo financeiro.
Não há conivência e permissão para qualquer ato, direta ou indiretamente, de assédio moral ou sexual nas relações de trabalho. Não
são aceitos comportamentos intimidadores, persecutórios, insinuosos, excludentes, ofensivos, constrangedores, invasivos. A atitude
respeitosa profissional é a recomendável. Diretores, administrador,
gerentes, coordenadores estarão atentos para prevenir e coibir tais
ocorrências. Além disso, a posição que cada profissional ocupa no hospital não o permite influenciar e assediar em busca de favorecimento
pessoal ou de outrem.

O Hospital não permite subordinação de parentes de primeiro e
segundo graus a exemplo de cônjuges, pais, filhos, irmãos, tios, sobrinhos, entre outros.
O Hospital não pratica e nem tolera exploração do trabalho
adulto ou infantil. Assim, não se relacionará com pessoas e empresas
coniventes com essa conduta e mesmo cortará vínculo, caso se confirme denúncia quanto à problemática. É esperado que cada um
denuncie esse tipo de prática, ainda que se espera a inexistência da
problemática.
O uso do celular, assim como demais tecnologias, favorecem a
eficácia e a eficiência no ambiente de trabalho, desde que com bom
senso, ponderação, assertividade. Todos devem estar atentos, continuamente, para evitar o mau uso entendido como excessivo, o que
pode causar dependência, o que seria um comportamento inadequado
no ambiente de trabalho.
O Hospital não faz doações, nem participa de atividades político-partidárias. Ao profissional, no exercício de sua cidadania e de
acordo com a legislação vigente, não é permitida iniciativa política nas
dependências no expediente de trabalho.

6. RELACIONAMENTO COM PARCEIROS
Relação com Médicos
A conduta ética esperada do médico deve estar alinhada ao
Código de Ética Médica.
Os pacientes do Hospital devem ser tratados pelos médicos com
respeito à sua dignidade sem qualquer forma de discriminação desde
sua chegada até a finalização do atendimento médico-hospitalar.
As relações profissionais entre médicos do Hospital implica o
respeito à pluralidade, uma vez que se trata de diversas gerações e
diversas especialidades. Assim, a conduta esperada se direciona a relacionamentos profissionais os mais harmoniosos possíveis.

Relação com Pacientes
A conduta esperada por todos os profissionais
que atuam no Hospital é:
a. tratar todos os pacientes de forma
responsável, equalitária e humanizada, respeitando sempre a condição física e mental deles;
b. estar à disposição dos pacientes quando for
necessária a atuação profissional de cada serviço/especialidade;
c. seguir as normas de segurança, conforme preconizado pelos
órgãos de Vigilância Sanitária, o que exige o uso adequado de
todos os materiais (EPIs) e vestuários (uniformes, jalecos, sapatos), além de que todos cumpram as orientações contidas na
Norma Regulatória vigente, ao utilizar adornos, roupas próprias
e adequadas, maquiagem, calçados, perfumes, entre outros;
d. a excelência do cuidado. Os pacientes são os usuários do que
o Hospital oferece como: consultas médicas, exames (SADTs),
procedimentos cirúrgicos, internações ou quaisquer outros
serviços disponibilizados.

Relação com fornecedores e prestadores de serviços
O Hospital prioriza o bom relacionamento com
fornecedores e prestadores de serviços com foco no
interesse da instituição hospitalar em prol do foco na
qualidade e no resultado de excelência. Não cabe
parcialidade nas decisões e minutas de contratações
contrárias aos interesses institucionais.
A conduta almejada é da transparência no processo, de f o r m a
legal e equitativa, com análise técnica e de custo-benefício, sem
participação ou influência em processos decisórios e contratuais que
visem ao próprio benefício ou de terceiros.
O profissional atuante no Hospital deve abster-se de decisões
comerciais ou de outra ordem em que ele ou parente de qualquer grau
tenha interesse econômico ou poder de influenciar o resultado da
negociação.
O profissional atuante no Hospital deve manter relação de profissionalismo com fornecedores, prestadores de serviços, o quanto possível, para evitar concorrência de interesses, que prejudique o desempenho profissional, cause conflito com a instituição ou prejuízo de
outra ordem para o comprometimento profissional e a conduta ética
e transparente.
Nunca se deve aceitar ou solicitar presentes, cortesias, gratificações de qualquer ordem. É esperado que o profissional comunique
imediatamente sua chefia, ou ainda, que denuncie pelos canais oficiais,
inclusive Ouvidoria.
Não é permitido a nenhum profissional comercializar produtos ou
serviços nas dependências da instituição hospitalar. Além disso, é
inviável o profissional realizar atividade como prestador de serviços
em tempo de exercício profissional estabelecido contratualmente
com o Hospital.

Relação com concorrentes
A conduta exemplar que todos os envolvidos
com a instituição hospitalar devem adotar é o
respeito à livre concorrência, não trabalhando contra
a imagem das demais instituições hospitalares e de
saúde via ilegalidade, falsidade, fraude, perseguição.
Pelo contrário, podemos nos valer de bons exemplos
inovadores ou mesmo ser exemplos de gestão de qualidade e tecnologia, para fortalecer o setor de saúde regional, sempre que a parceria
visar interesses recíprocos positivos.

Relação com a comunidade
O papel do Hospital na sociedade regional deve
sempre se direcionar para o fortalecimento do
desenvolvimento social e ambiental, além do interesse econômico.
Tanto a participação como a promoção de ações
sociais, inclusive em apoio a entidades sem fins lucrativos, deverão ser
desenvolvidas e incentivadas, para contribuir para a promoção da
sociedade regional, em especial àquela parcela da população em situação de vulnerabilidade social.
No caso de doações, devem se direcionadas, criteriosamente, e
de forma autorizada e documental, ao destinatário sem obtenção de
vantagem material.
No caso de patrocínios, tanto possível recebimento quanto pagamento, deve ser autorizado e documentado formalmente.

Relação com o meio ambiente, saúde e segurança
São fundamentais os esforços de todos para o
desenvolvimento de uma cultura na instituição em
prol da responsabilidade ambiental, da responsabilidade social e da atenção à saúde biopsicossocial, ambiental e espiritual. Contudo, é esperado de todos
atitude comportamental de cuidado com segurança no
ambiente de trabalho, para que cada um desempenhe suas
funções em prol da sua saúde e da promoção ou recuperação de saúde
do paciente e acompanhantes.

Relação com autoridades públicas
O relacionamento com as autoridades públicas
seguirá a boa conduta de relações entre instâncias
de poder, com respeito às boas práticas de governança corporativa.
É esperado, a quem de direito representar o Hospital, a defesa de interesses legítimos da instituição, assim como a cooperação com os poderes públicos e cumprimento das legislações vigentes, conforme o caso.

Relação com sindicatos
O Hospital buscará promover relacionamento
respeitoso e profissional com as entidades que representam as classes profissionais; participar do
debate em vista aos interesses de ambas as partes;
assegurar o direito efetivo de negociação coletiva.
Para representar a instituição frente à entidade de classe
profissional, somente com prévia autorização.

Corrupção
O Hospital, através da sua Direção e Administração, é contra qualquer forma de corrupção em
qualquer instância.
É esperado que todos não se corrompam para
obter vantagens em benefício próprio ou na condução de
alguma negociação e ação da/na instituição hospitalar.
De forma específica, é proibido prometer e obter vantagem
indevida; financiar ou subvencionar prática de atos ilícitos previstos
em lei; praticar qualquer tipo de extorsão para benefício próprio ou da
instituição hospitalar.

7. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Comunicação com a imprensa
Nenhuma informação dos pacientes e dos funcionários do Hospital será divulgada, a menos que, documentalmente, seja autorizada
por eles. Além disso, somente os responsáveis supracitados podem
oferecer ou divulgar informações para os meios de comunicação
externa.
Todo contato profissional com qualquer órgão de imprensa, ou
deles conosco, (revistas, jornais, programas de televisão, rádios, redes
sociais, entre outros) deverá, obrigatoriamente, ser primeiro autorizado pelos responsáveis citados anteriormente.
Não é permitido a nenhum profissional do Hospital fazer uso
inadequado da imagem institucional, seja em vídeo, fotografia ou
qualquer outra maneira de registro visual, sem autorização. Também
não é permitida a concessão de entrevistas de caráter pessoal, não
relacionada ao Hospital, portando uniforme, crachá ou outro material
que vincule a imagem institucional.

Canais de comunicação
O Hospital disponibiliza a seus clientes, pacientes,
fornecedores, parceiros e comunidade um canal de
divulgação de suas ações, o site (www.himaculada.com.br). Trata-se de um canal de comunicação, no
qual são divulgadas informações referentes ao Hospital, seus serviços e suas conquistas na excelência em
saúde. Além disso, há a intranet, onde todos acessam as informações
institucionais: https://intranet.himaculada.com.br/
O Serviço de Ouvidoria está disponível pelos canais: ouvidoria@himaculada.com.br ou (34) 3818-6697. É um canal eficiente de
coleta de feedbacks, em que as questões levantadas por pacientes e
acompanhantes ou funcionários serão fundamentais para corrigir processos e melhorar nossos serviços.
Outra fonte de comunicação com o público são as redes sociais
digitais: instagram:@himaculada; facebook: Hospital Imaculada Conceição; linkedIn: Hospital Imaculada Conceição.

Relação com autoridades públicas
Para a divulgação de imagens ou textos que
identifique o profissional do Hospital, ele deverá
preencher e assinar um termo de autorização de
divulgação de imagem, livre e conscientemente, no
processo de admissão na empresa. Para aqueles que
não preencherem na admissão, poderá ser preenchido a
qualquer momento, bem como o cancelamento da autorização
também poderá ser realizada a qualquer momento.
Todas as visitas de qualquer natureza (política, personalidades
públicas ou público geral) nas dependências do Hospital deverão ser
previamente agendadas com o setor de Comunicação Institucional.

8. MEDIDAS DISCIPLINARES
As transgressões às normas estabelecidas por este regulamento
são passíveis das seguintes sanções:
a) Advertência verbal, quando a infração for de natureza leve;
b) Advertência por escrito, quando a infração for de natureza de
leve para grave;
c) Suspensão de até 15 dias, com perda de vencimentos e de
outras vantagens paralelas, quando a infração for de natureza
grave;
d) Demissão por justa causa, quando a infração for de natureza
gravíssima, ou reiterados os mesmos tipos de infrações por três
vezes.
Quando ocorrer duas advertências, sejam verbais ou escritas,
pelo mesmo motivo, na próxima advertência pelo mesmo tipo de fato,
será aplicada suspensão.
A avaliação da natureza das transgressões será realizada caso a
caso pela chefia imediata e superior, departamento pessoal e jurídico,
a depender do ocorrido.

9. CONFIDENCIABILIDADE
É esperado de todos o compromisso de manter o
sigilo profissional em relação a toda e qualquer informação estratégica, confidencial e sobre dados de
pacientes a que tenham acesso, o que também implica o respeito às normas dos Códigos de Ética de cada
profissão, sendo o caso.
O sigilo se refere a: quaisquer dados ou informações sensíveis de
pacientes, (como religião, estado de saúde, enfermidade, resultado de
exames, todos exemplificativos), porquanto abarca qualquer dado ou
informação pessoal que diz respeito à pessoalidade, liberdade, privacidade, intimidade; ou dados ou informações estratégicas sobre o Hospital (como atividades da empresa, planos não divulgados, informação
técnica, dados de contratos, todos exemplificativos); tudo que o
profissional tiver conhecimento, em razão do exercício das atividades
profissionais, em razão de acesso a documentos, ou que tiver obtido
de maneira acidental.
A não divulgação de tais dados tem por objetivo respeitar o patrimônio da empresa e de seus clientes, os direitos fundamentais da
pessoa humana garantidos na Constituição Federal e na Lei Geral de
Proteção de Dados, nº 13.709/2018, com vigência a partir de
15/08/2020.
É esperado que todos tenham ciência de que os dados sensíveis
pertencem ao paciente e somente ele ou o responsável deve ter
acesso a tais dados, sendo que a quebra de confidencialidade, com
divulgação de dados a terceiros, somente poderá ocorrer quando a
informação ou documentação já for de domínio público.
Não será permitido a terceiros, nas dependências do Hospital, o
manuseio, leitura ou cópia de qualquer documentação da empresa, ou
uso de informações ou documento, sem permissão expressa e por
escrito da chefia imediata. Em caso de dúvida quanto a quem tem
direito a alguma informação, sempre consultar a chefia imediata.

