






SOBRE O GRUPO SANTA CASA BH 

Ocupando posição de destaque no cenário das entidades filantrópicas do setor de 

saúde no País, o Grupo Santa Casa BH (GSCBH) - o maior complexo hospitalar de 

Minas Gerais - é composto por 6 (seis) unidades vinculadas aos segmentos de saúde, 

educação e ação social: Hospital Santa Casa BH e Centro de Especialidades Médicas 

(CEM), com atendimento exclusivo aos usuários do Sistema Único de Saúde; Hospital 

São Lucas, referência na saúde suplementar; Santa Casa BH Ensino e Pesquisa (SCBH 

EP), voltado para a educação na área de saúde; Funerária Santa Casa BH e Instituto 

Geriátrico Afonso Pena (IGAP). 

Diariamente, cerca de 15 (quinze) mil pessoas - entre pacientes, acompanhantes, 

visitantes, empregados, médicos, residentes e prestadores de serviços - circulam na 

região hospitalar da capital pelas unidades do GSCBH.
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BOAS-VINDAS

Agora você faz parte do GSCBH. Estamos felizes com sua chegada e desejamos que 

esteja integrado e feliz entre nós. Queremos igualmente que se sinta acolhido e fortaleça 

ainda mais a nossa instituição. Estabelecer entre o GSCBH e você uma relação de respeito 

e ética é nossa prioridade. Sabemos que os primeiros dias de trabalho são de adaptação 

e que dúvidas sobre o funcionamento da instituição são frequentes. Este é o momento de 

conhecer as pessoas, a liderança imediata, a estrutura física e os serviços prestados pela 

organização. Por esse motivo, elaboramos este guia com dicas e orientações importantes 

para deixá-lo mais tranquilo e bem informado neste período.

Neste documento, reforçamos a missão e os valores da instituição e apresentamos 

regras e normas que orientam em relação à postura dos empregados do GSBH. Entre os 

assuntos abordados estão: regulamentos do contrato de trabalho, compromisso com leis, 

normas disciplinares, direitos e deveres, dentre outros.

Na busca pela excelência na prestação de serviços de saúde, educação e ação social, 

o GSCBH propicia um ambiente de trabalho com oportunidades iguais de crescimento 

profissional, pessoal e de respeito ao indivíduo. Nesse sentido, estabeleça com sua 

liderança um diálogo aberto e construtivo. Você representa a imagem da instituição perante 

colegas de trabalho, clientes, fornecedores e a sociedade. Então, cuide bem dela. A sua 

conduta será exemplo para quem convive com você. 

Para que a instituição alcance seus objetivos é fundamental que você se comprometa 

com os resultados do seu trabalho e estabeleça relações de cooperação com a sua 

equipe e com a instituição. A cooperação e o bom relacionamento colaboram para o 

clima interno e para o ambiente de trabalho agradável, além de favorecer o crescimento 

profissional de todos.

Informamos também que a assinatura do “Termo de Recebimento e Conhecimento” 

deste guia é obrigatória para todos os funcionários da instituição. Trata-se de um 

documento importante. Tenha-o sempre em mãos, para se orientar quando necessário! 

Seja bem-vindo (a)!

Clarinda Maria de Macedo
Superintendente de Recursos Humanos
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O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Todos os empregados deverão receber orientações claras e objetivas para que 

saibam como se portar e agir, enquanto profissionais da Instituição. A transparência na 

comunicação faz parte dos princípios do GSCBH.

NORMAS ORGANIZACIONAIS

Sua admissão teve início com a realização de seleção técnica e exames médicos, 

seguidos da apresentação de documentos exigidos pela Superintendência de 

Recursos Humanos. Neste processo, há um período de experiência de 44 (quarenta 

e quatro) dias - que poderá ser renovado por mais 46 (quarenta e seis) - totalizando 

90 (noventa) dias. Este período tem como objetivo avaliar o seu desempenho 

inicial e, também, permitir que você verifique se a instituição corresponde às suas 

expectativas profissionais.

Ao final do período de experiência, havendo seu interesse e do GSCBH, o contrato de 

trabalho passa a vigorar por prazo indeterminado.

RECEBIMENTO DO SALÁRIO

A instituição pagará o salário mensal por meio de depósito bancário e o contracheque 

será entregue a você por sua liderança imediata. Caso tenha dúvidas em relação ao 

valor recebido, compareça à Superintendência de Recursos Humanos: Rua Ceará, 321 

– Santa Efigênia, BH/MG.

FÉRIAS

A cada 12 (doze) meses de trabalho (denominado período aquisitivo) o empregado terá 

direito a 30 (trinta) dias corridos de férias, caso não tenha faltado sem justificativa. O 

número de dias de férias a ser concedido (conforme ocorrências de faltas no período) 

será definido conforme o artigo 130 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O GSCBH programa as férias de seus empregados durante todo o ano para não 

prejudicar as atividades operacionais. As férias poderão ser gozadas até 11 (onze) 

meses após a aquisição do direito pelo empregado. 
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IDENTIFICAÇÃO, HORÁRIO DE TRABALHO E REGISTRO DE PONTO

Crachá

Utilize sempre e de forma visível o crachá profissional dentro das unidades do GSCBH. De 

acordo com a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços 

de Assistência à Saúde (NR 32), é proibido o uso de crachás pendurados com cordão. É 

recomendado o uso de crachás com presilhas (“jacarés” ou clips). 

Ao proibir o uso de acessórios e adornos na área assistencial, a NR 32 contribui para mais 

segurança no ambiente hospitalar, reduzindo a incidência de infecções.

Em caso de extravio, você deverá solicitar à Superintendência de Recursos Humanos a 

confecção de um novo crachá. O valor da segunda via do crachá será descontado no seu 

contracheque.

De acordo com o Procedimento Sistêmico (PRS GP ADM PESS 008 – Férias/Todos os 

colaboradores celetistas do GSCBH), o empregado poderá sugerir o período de férias, 

conforme o seu interesse, desde que a opção seja compatível com a necessidade da sua 

área de trabalho. O mês desejado será informado no relatório de ‘Previsão de Férias Anual’ 

e as férias, validadas pela gerência, serão cadastradas no Portal RH.

Você terá direito a:

• 30 (trinta) dias corridos, quando não tiver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes no 

período aquisitivo;

• 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando tiver de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas no período 

aquisitivo;

• 18 (dezoito) dias corridos, quando tiver de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;

• 12 (doze) dias corridos, quando tiver de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.

Perderá o direito às férias:

• O empregado que tiver mais de 32 (trinta e duas) faltas;

• O empregado que tenha recebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho 

ou de auxílio-doença por mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos.
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Registro de Ponto

O registro eletrônico de ponto é obrigatório e deverá ser realizado diariamente por 

todos os empregados lotados nas 6 (seis) unidades do GSCBH. O expediente deverá 

ser rigorosamente observado, cabendo a você marcar o início e o término da jornada de 

trabalho, bem como as pausas para refeições ou descansos programados.

Pontualidade

A pontualidade e assiduidade são essenciais para o bom andamento de suas atividades 

e demonstram o seu comprometimento com a profissão. Ausências e atrasos poderão 

gerar transtornos no trabalho de todos, sobrecarregando a sua equipe. Você sempre será 

informado do seu horário, devendo cumpri-lo com seriedade. Caso deixe de comparecer 

ao trabalho sem motivo justificado (aqueles previstos no Acordo Coletivo de Trabalho – 

ACT e nos artigos 473 e 131 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT) por 30 (trinta) 

dias corridos, incorrerá em abandono de emprego, o que enseja demissão por justa causa.

Para os empregados com jornada diária superior a 6 (seis) horas de trabalho, o registro e o 

cumprimento do horário de início e término do intervalo para repouso e alimentação é de 1 

(uma) hora. Em hipótese alguma, esse período deverá ser inferior a 1 (uma) hora.

O intervalo para repouso e alimentação deverá ser feito de acordo com a estrutura e a 

finalidade da unidade, com conhecimento/autorização da liderança imediata. No entanto, 

recomenda-se que ocorra em aproximadamente metade do expediente do empregado.

As eventuais anomalias na marcação de ponto deverão ser comunicadas imediatamente 

à liderança imediata. A marcação correta no registro de frequência (espelho de ponto) 

garantirá o pagamento integral do seu salário, sem descontos de faltas e atrasos. O 

horário de trabalho estabelecido deverá ser rigorosamente cumprido por todos os 

empregados do GSCBH. Ele somente poderá ser alterado em caso de necessidade e 

quando for previamente autorizado.

As horas extras deverão ser prévia e formalmente autorizadas pela sua respectiva 

liderança imediata. Elas deverão ser comunicadas com antecedência à Superintendência 

de Recursos Humanos. É proibido permanecer nas dependências do GSCBH antes da 

marcação de ponto (no início do expediente) e após a marcação (ao final do expediente).
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AUSÊNCIAS PREVISTAS POR LEI, FALTAS E ATRASOS

Caso você se atrase para o serviço, saia antes do término da jornada ou falte por qualquer 

motivo, será obrigado a apresentar justificativa para liderança imediata.

As faltas injustificadas e as horas de atrasos ou saídas antecipadas serão descontadas no 

seu contracheque. Como consequência dessas ausências, você poderá perder dias de 

férias, gratificação de férias e sofrer punições.

De acordo com o artigo 473 da CLT, o empregado poderá se ausentar do serviço, 

sem prejuízo do salário, nas seguintes situações:

Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário: 

I. Até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, 

descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e 

previdência social, viva sob sua dependência econômica; 

II. Até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;

III. Por 1 (um) dia, em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana; 

IV. Por 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária 

de sangue devidamente comprovada;

V. Até 2 (dois) dias consecutivos ou não, por alistar eleitor, nos termos da lei respectiva;  

VI. No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar, 

referidas na letra “c” do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do 

Serviço Militar); 

VII. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular 

para ingresso em estabelecimento de ensino superior;

VIII. Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo; 

IX. Pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de 

entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional 

do qual o Brasil seja membro; 
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X. Até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares 

durante o período de gravidez; 

XI. Por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica;

XII. Até 3 (três) dias, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de realização de 

exames preventivos de câncer devidamente comprovada.

Para acompanhamento de filho menor - (até 6 (seis) anos completos), o Acordo Coletivo 

assinado entre a instituição e o Sindicato dos Funcionários em Estabelecimentos de Serviços 

de Saúde em BH e Região - SINDEESS (sindicato representativo da categoria profissional 

preponderante da instituição), prevê o abono da falta por 4 (quatro) vezes ao ano, em 

consultas médicas. Neste caso, deverá ser apresentada comprovação nos 3 (três) dias 

subsequentes à ausência. O atestado deverá esclarecer o dia e a hora da consulta e o nome 

do acompanhante.

As faltas motivadas por doenças só serão abonadas após avaliação dos profissionais da 

Medicina do Trabalho do GSCBH.

ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Visando um melhor controle do de faltas do GSCBH e, para um melhor direcionamento 

das ações de promoção à saúde do trabalhador, o SESMT informa que o recebimento de 

atestados seguirá as seguintes normas: 

• Somente médicos e dentistas poderão atestar afastamentos;

• O empregado ou seu representante deverá comunicar a liderança imediata sobre o seu 

afastamento;  

• O empregado ou o seu representante deverá pegar o formulário de “Encaminhamento 

Médico” assinado pela liderança imediata para ser entregue anexado ao atestado médico/

odontológico no setor de Medicina do Trabalho do GSCBH;

• A entrega de atestados médicos/odontológicos deverá ser feita no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas úteis após a data de emissão, no setor de Medicina do Trabalho; 

13



• Para todo atestado entregue poderá ser agendada avaliação pericial com o Médico do 

Trabalho para a devida homologação, conforme o Procedimento Sistêmico do setor de 

Medicina do Trabalho (PRS SESMT 015 - Metodologia de atividades para o setor de 

Medicina do Trabalho); 

• Caso o empregado apresente atestados médicos com somatório superior a 15 (quinze) 

dias dentro do período de 60 (sessenta) dias, o mesmo será encaminhado à Perícia 

Médica do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Ao empregado licenciado fica a 

responsabilidade de informar ao setor de Medicina do Trabalho todos os comunicados 

recebidos da perícia, bem como agendar a consulta de retorno ao trabalho no primeiro dia 

útil após a finalização do auxílio recebido.

EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 

Todos os funcionários do GSCBH têm a responsabilidade e a obrigatoriedade de 

comparecer ao setor de Medicina do Trabalho para realização de exames médicos 

ocupacionais, conforme convocação prévia:

• Admissional: realizado quando o candidato está em processo de admissão pelo GSCBH 

para fins de avaliação da saúde e compatibilidade da mesma com a função a ser 

desempenhada pelo candidato;

• Periódico: realizado periodicamente para verificar e promover a sua saúde ocupacional e o 

seu bem-estar no ambiente de trabalho. Ao empregado é obrigatório o comparecimento 

ao exame, quando convocado;

• Retorno ao trabalho: realizado no primeiro dia útil após o término da licença maternidade 

e após alta do benefício recebido pelo INSS. Nessas situações, não será permitido o 

retorno às funções sem a liberação do médico do trabalho;

• Mudança de função: realizado antes de exercer nova função no GSCBH. O médico do 

trabalho avalia a compatibilidade da saúde do empregado com as atividades da nova 

função;

• Demissional: será realizado antes da data de homologação do desligamento do 

empregado.
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VACINAÇÃO

 Todos os empregados do GSCBH deverão comprovar, por meio do cartão de vacina, 

os registros das vacinas contra tétano, hepatite B e Triviral. A cada atualização vacinal é 

obrigatória a entrega de uma cópia do referido cartão no setor de Medicina do Trabalho. 

 Todos deverão comprovar a imunização pelo vírus da hepatite B, por meio do exame 

laboratorial de anti-HBs.

 Verifique o seu cartão de vacina, tenha-o sempre em mãos e esteja atento às campanhas 

de vacinação.

ENCAMINHAMENTO MÉDICO

Nos casos em que for necessário agendamento de consulta médica para o empregado 

junto ao Médico do Trabalho, o mesmo deverá comparecer à consulta levando consigo 

o formulário de “Encaminhamento Médico” assinado pela sua liderança imediata. O 

atendimento só será prestado com a apresentação do respectivo encaminhamento.

INCENTIVOS

 Para valorizar os profissionais que trabalham na instituição, o GSCBH tem a política de 

benefícios. Confira:

1. Plano de Saúde e Plano Odontológico

2. Vale refeição ou Alimentação

    Os empregados com carga horária maior ou igual a 6 (seis) horas/dia terão 

direito ao benefício na forma do Procedimento Sistêmico (PRS GP ADM 

PESS 003 - Vale-Refeição e Vale-Alimentação).

3. Assistência à Infância:

• Para empregadas celetistas com filhos(as) entre 4 (quatro) e 48 (quarenta e 

oito) meses de idade;

• Empregados que tenham a guarda formal de seus filhos (as) devidamente 

comprovada;

• Filhos(as) com deficiência, independente da idade.
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4. Gratificação de Férias

16,67% (dezesseis vírgula sessenta e sete por cento) do salário no retorno 

das férias para empregado que não tenha mais de 5 (cinco) faltas no período 

aquisitivo, na forma do Procedimento Sistêmico (PRS GP ADM PESS 002 - 

Adicional de Gratificação de Férias).

5. Convênio com Clubes, Prestadores de Serviço, Estabelecimentos Comerciais e 

outros

6. Pra Graduar

Desconto de até 50% (cinquenta por cento) e/ou no limite publicado 

periodicamente para os cursos de Graduação, na forma do Procedimento 

Sistêmico (PRS GP SEL TREIN 001 Pra Graduar – Programa de Auxílio à 

Graduação Santa Casa Belo Horizonte).

7. Pós-graduar

Desconto de até 50% (cinquenta por cento) e/ou no limite publicado periodicamente 

para os cursos de Pós-graduação, na forma do Procedimento Sistêmico (PRS GP 

SEL TREIN 003 Pós Graduação - Programa de Auxílio à Pós Graduação).

8. MBA in Company 

Oferecidos por intermédio de instituições parceiras.

9. Plano Funerário gratuito para os empregados

Benefício concedido gratuitamente a todos os empregados;

Para os dependentes (pais, filhos e cônjuge), o valor é de  R$ 3,00 (três reais) 

para cada.

10. Programa Preparatório para Aposentadoria

É uma política de reconhecimento e valorização que evidencia a preocupação 

do GSCBH com a satisfação pessoal e profissional dos seus empregados que 

contribuíram para o cumprimento de nossa missão.

Este programa tem a finalidade de conceder ao empregado aposentado seus 

direitos garantidos quanto aos valores rescisórios, sendo eles:

• Saldo de salário;

• Férias vencidas e 1/3 constitucional sobre as férias (vencidas e proporcionais);

• 13º Salário;

• Saque do saldo do FGTS da conta vinculada;

• Aviso Prévio Indenizado;

• Demais direitos previstos na legislação.
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Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SESMT) 

O Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) busca promover 

a saúde e proteger a integridade física do empregado no seu local de trabalho. O ambiente 

hospitalar oferece vários riscos, tais como os causados por agentes biológicos, químicos, 

físicos, ergonômicos e mecânicos. As ações para a prevenção de acidentes e doenças do 

trabalho deverão ter a participação e envolvimento de todos os níveis hierárquicos e não 

apenas do SESMT e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

 Fique atento às regras gerais de segurança e higiene no trabalho estabelecidas pelo SESMT. 

Use obrigatoriamente todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários 

para a execução do seu trabalho. Cabe ao empregado a responsabilidade pela guarda 

e conservação dos seus EPIs. Sempre que solicitar a substituição é necessário fazer a 

devolução do EPI usado. 

Acidente de trabalho 

 Acidente típico: É o tipo de acidente mais comum e acontece dentro da instituição, durante 

o horário de expediente. É o caso, por exemplo, de quando o trabalhador cai de uma escada 

ou se machuca ao manusear um equipamento.

Acidente de trajeto: Acontece durante o percurso do trabalhador de sua casa até o local 

de trabalho ou do trabalho até a sua casa, tanto no início como no final do expediente. A 

caracterização do acidente de trajeto se dá com a emissão do Boletim de Ocorrência emitido 

pelas autoridades competentes (Polícia Militar ou Civil). 

EM CASO DE ACIDENTES DE TRABALHO

Dentro das dependências do GSCBH:

 1. Comunique à liderança imediata;

 2. Caso necessário, procure atendimento médico em um Pronto Atendimento;

 3. Compareça ao SESMT com o encaminhamento da liderança imediata e o crachá de 

identificação - em até 24 (vinte e quatro) horas.
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Com material biológico: 

1. Comunique à enfermagem e/ou liderança imediata do setor para as devidas providências;

2. Exames que deverão ser solicitados ao paciente fonte1 em caráter de urgência: Teste rápido 

Anti-HIV, Elisa Anti-HIV 1 e 2, HbsAg e Anti-HCV; 

3. O acidentado deverá cobrar os resultados de exames em caráter de urgência em, no 

máximo, 2 (duas) horas;

4. Entregue o resultado de exames para o médico plantonista (quando houver) ou para o 

médico do trabalho para avaliação e condução do caso;

5. Caso o teste rápido para HIV do paciente fonte seja positivo, será iniciada a Profilaxia 

Pós-exposição (PPE) no mesmo dia do acidente. O medicamento deverá ser retirado na 

farmácia do 7º andar do Hospital Santa Casa BH, após prescrição médica;

6. Compareça ao SESMT - com o encaminhamento da liderança imediata e o crachá de 

identificação - em até 24 (vinte e quatro) horas no próximo dia útil, para avaliação do médico 

do trabalho e emissão da CAT;

7. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato imediatamente com o setor de Medicina 

do Trabalho ou procure informações no Procedimento Sistêmico referente a acidente de 

trabalho (PRS SESMT 004 - Acidente de Trabalho).

Em caso de acidente de trajeto (de casa para o trabalho e vice-versa):

1. Procure um Pronto Atendimento;

2. Solicite cópia da ficha de atendimento na unidade em que foi atendido;

3. Realize o registro do Boletim de Ocorrência (B.O) nos casos de assalto ou acidentes que 

envolvam veículos;

4. Comunique à liderança imediata;

5. Compareça ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 

(SESMT), com encaminhamento da liderança imediata, em 24 (vinte e quatro) horas ou no 

próximo dia útil, para registro do acidente e acompanhamento.

¹Paciente Fonte: Paciente em atendimento no momento do acidente.
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NR 32

A Norma Regulamentadora nº 32 (NR 32) do Ministério do Trabalho tem o objetivo de 

proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores que atuam no setor de saúde, e proíbe 

o uso de adornos, uma vez que facilitam o acúmulo de microorganismos.  

   Quais são os adornos proibidos? 

Anéis, alianças, relógios de pulso, pulseiras, brincos, piercings expostos, correntes, 

colares, presilhas, broches e qualquer outro objeto que possa favorecer a contaminação 

biológica pelo acúmulo de resíduos. Nas mãos, os adornos não permitem a lavagem 

correta e não secam completamente, acumulando umidade e resíduos. 

 A quem se aplica a NR 32? 

A todos os empregados, prestadores de serviços, residentes e alunos que prestem 

assistência ao paciente ou que, de alguma forma, entrem em contato com fluidos e 

secreções provenientes do processo assistencial e também aqueles que manipulam 

alimentos e dietas.

Nessas categorias, enquadram-se equipe médica, de enfermagem, multidisciplinar e de 

apoio à assistência, além dos serviços de Nutrição e Dietética, Manutenção e Higienização. 

Os empregados administrativos que atuam nas áreas assistenciais, mesmo em função 

administrativa, também estão proibidos de usar adornos. Já os que atuam em setores 

administrativos corporativos (Ex. RH,TI, Qualidade, Jurídico e outros) deverão remover os 

adornos quando precisarem se deslocar até alguma área assistencial.

A mesma regra aplica-se à proibição do uso de calçados abertos. Entende-se por calçado 

aberto aqueles que proporcionam exposição da região do calcâneo (calcanhar), do dorso 

(“peito”) ou das laterais do pé.

 Mais informações:

• Manual de Biossegurança (\\gsc-fs01\SGQ DOCUMENTOS SISTEMICOS\PRS\PRS 

CORPORATIVOS GSCBH\SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS\SESMT);

• PPRA: \\gsc-fs01\SGQ DOCUMENTOS SISTEMICOS\PPRA;

• PCMSO: \\gsc-fs01\SGQ DOCUMENTOS SISTEMICOS\PCMSO.
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BRIGADA DE INCÊNDIO

A equipe da Brigada de Incêndio é formada por voluntários que manifestam interesse por 

essa importante tarefa. O curso tem carga horária de 12 (doze) horas. Os participantes 

aprendem a identificar e compreender a propagação do fogo, fumaça, gases quentes, 

dentre outras atividades.

 Interessou-se? 

Informe a sua liderança imediata, para que entre em contato com o SESMT. Você pode 

salvar vidas, colaborando com a segurança de todos. 

Em caso de dúvidas, entre em contato:

 Segurança do Trabalho:

sesmt@santacasabh.org.br - Ramais: 8691/8296;

 Medicina do Trabalho:

medicinadotrabalho@santacasabh.org.br - Ramal 8611;

 Horário de Funcionamento:

Segunda a quinta-feira: 7h às 19h/ sexta-feira: 7h às 18h.

Todos deverão trabalhar pela promoção da saúde e pela segurança no ambiente de 

trabalho. Para isso, é preciso estar atento às normas de segurança, identificando as 

práticas e condições inseguras e buscando atitudes apropriadas para prevenir acidentes 

e corrigir irregularidades. 

 As lideranças deverão zelar para que o ambiente e os empregados estejam seguros, 

considerando a prevenção de acidentes como uma de suas atividades rotineiras.
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BIOSSEGURANÇA

É o conjunto de normas adotadas no local de trabalho, que visam proteger a 
saúde do indivíduo contra qualquer agente de risco.

Medidas de segurança para profissionais administrativos:

• Lavar as mãos;

• Usar sapatos fechados;

• Não utilizar adornos em ambiente assistencial;

• Evitar circular em sua residência com o sapato usado no ambiente hospitalar;

• Zelar pelo ambiente: limpeza e conservação.

Medidas de segurança para profissionais das áreas assistenciais: 

• É obrigatório o uso de luvas sobre as mangas do avental. Ao utilizá-las, não manuseie 
telefones, maçanetas e outros objetos de uso comum; 

• Objetos de uso nas áreas assistenciais (canetas, lápis, borrachas etc.) não deverão 
ser usados fora do local de trabalho, assim como os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs);

• Mantenha as mãos longe dos olhos, boca e nariz;

• Não manuseie lentes de contato no local de trabalho;

• É proibida a utilização de adornos: brincos, pulseiras, relógios, alianças, anéis, piercings 
expostos, colares, correntes, crachás pendurados com cordões, gravatas, broches etc.;

• Faça a limpeza e desinfecção da área assistencial antes e após a rotina;

• O descarte de resíduos deverá ser feito em lixeiras com tampa, pedal e sacos plásticos 
de acordo com sua classificação;

• Lave as mãos com água e sabão, seguindo as recomendações do SCIH (Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar);

• Nunca reutilize agulhas; elas deverão ser depositadas em recipiente próprio (caixa 
coletora para materiais perfurocortantes);

• Nunca transporte materiais/produtos sem acondicionamento próprio;

• Use sempre os EPIs recomendados;

• Todos os empregados devem se conscientizar da importância das normas de 
biossegurança.
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Em caso de dúvidas, entre em contato: 

•Segurança do Trabalho: 3238.8691/8296

•Medicina do Trabalho: 3238.8611

•Gestão Ambiental: 3238.8725

Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, das 7h às 19h, e sexta-feira, das 7h às 18h.

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE

SEGREGAÇÃO, ACONDICIONAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E DESCARTE

A
RESÍDUOS
INFECTANTES LIXEIRA BRANCA

 +
SACO VERMEHOINFECTANTE

• Recipientes e materiais 
contendo sangue ou líquidos 
corpóreos na forma livre

LIXEIRA BRANCA
 +
SACO BRANCOINFECTANTE

• Gazinha
• Algodão
• Luvas
• Máscara
• Bolsa pós transfusão

D
RESÍDUOS
COMUNS

LIXEIRA CINZA
 +
SACO CINZA

• Fraldas
• Papel toalha
• Restos de alimentos
• Touca

E
RESÍDUOS
PERFUROCORTANTES

CAIXA AMARELA

INFECTANTE

• Bisturi
• Scalp
• Jelco
• Seringa com agulha
• Lâmina de barbear

B
RESÍDUOS
QUÍMICOS

BOMBONA LARANJA

• Quimioterápicos
• Frascos de medicamentos
• Medicamentos vencidos
• Ampolas de medicação

-
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ORIENTAÇÕES DIVERSAS

Igualdade de tratamento e não discriminação

O GSCBH valoriza a diversidade nas relações de trabalho. Portanto, todos deverão 

receber tratamento respeitoso, cordial e justo, independentemente do cargo ou 

função. A instituição não admite discriminação e/ou preconceito de nenhuma 

natureza, sejam eles de raça, religião, faixa etária, sexo, convicção política, 

nacionalidade, estado civil, orientação sexual, condição física e/ou quaisquer outros.

Pessoas com Deficiência

O Projeto de Inclusão de Pessoas com Deficiência2 do GSCBH propõe ações 

de melhorias para promover a acessibilidade física, arquitetônica e atitudinal 

de empregados com deficiência, em consonância com os temos do art. 2º da Lei 

13.146/2015, proporcionando-lhes um ambiente organizacional acolhedor e preparado. 

Empregados do GSCBH podem ajudar indicando pessoas com deficiência para 

as vagas disponibilizadas pela instituição. Os interessados deverão encaminhar 

currículo para selecao@santacasabh.org.br e podem obter informações pelos 

telefones 3238-8642/8644.

Ao conviver com pessoas com deficiência: 

• Use o termo que atualmente é o mais indicado: pessoa com deficiência (física, 

auditiva, visual ou intelectual), ao invés de ‘portador de deficiência’, ‘pessoa com 

necessidades especiais’ ou ‘portador de necessidades especiais’;

• Aja com naturalidade e bom senso;

• Não trate a pessoa com deficiência como criança e nem como se estivesse doente;

• Ter uma deficiência não faz com que a pessoa seja melhor ou pior do que outra não 

deficiente. Provavelmente, por causa dessa deficiência, ela poderá ter dificuldade para 

realizar algumas atividades e, por outro lado, ter extrema habilidade para fazer outras;

• Quando quiser ajudar, ofereça e espere sua oferta ser aceita. Não se ofenda se for 

recusada, pois nem sempre sua ajuda será necessária. Ao ajudar, lembre-se de 

sempre perguntar como proceder.

²Art. 2o  Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas.24





ASSÉDIO E ABUSO DE PODER

No GSCBH não se admite assédios (sexual, econômico, moral e/ou de qualquer outra 

natureza), nem situações que configurem desrespeito, intimidação e/ou ameaça no 

relacionamento entre empregados, independentemente de seu nível hierárquico. 

O assédio moral ocorre quando alguém é exposto a situações de humilhação durante 

a jornada de trabalho. O assédio sexual visa obter vantagem ou favor sexual.

O QUE NÃO É ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO

Há algumas situações que podem ser confundidas com assédio moral: 

• Situações eventuais

A principal diferença entre assédio moral e situações eventuais de humilhação, 
comentário depreciativo ou constrangimento contra o trabalhador é a frequência, ou 
seja, para haver assédio moral é necessário que os comportamentos do assediador 
sejam repetitivos. Um comportamento isolado ou eventual não é assédio moral, 
embora possa produzir dano moral.

• Exigências profissionais 

Todo trabalho apresenta certo grau de imposição e dependência. Assim, existem 
atividades inerentes ao contrato de trabalho que deverão ser exigidas do trabalhador. 
É normal haver cobranças, críticas construtivas e avaliações sobre o trabalho e/ou 
comportamento específico feitas de forma explícita e não vexatória. Porém, ocorre o 
assédio moral quando essas imposições são direcionadas para uma pessoa de modo 
repetitivo e utilizadas com um propósito de represália, comprometendo negativamente 

a integridade física, psicológica e até mesmo a identidade do indivíduo.

• Conflitos

Em um conflito, as repreensões são faladas de maneira aberta e os envolvidos 
poderão defender a sua posição. Contudo, a demora na resolução de conflitos poderá 
fortalecê-los e, com o tempo, propiciar a ocorrência de práticas de assédio moral. 
Algumas situações, como transferências de postos de trabalho, remanejamento 
do trabalhador, mudança de horário de trabalho ou mudanças decorrentes de 
prioridades institucionais são exemplos que poderão gerar conflitos, mas não se 
configuram como assédio moral.
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LEMBRE-SE

Para serem consideradas como assédio moral, as práticas precisam ocorrer 

repetidas vezes e por um período prolongado.

Em caso de dúvidas quanto ao assédio, procure a Superintendência de Recursos 

Humanos ou a Coordenação de Compliance e Integridade.

Registre no Canal Confidencial de Denúncia toda situação envolvendo assédio (sexual, 

econômico, moral e/ou de qualquer outra natureza), bem como as situações que 

configurem desrespeito, intimidação e/ou ameaça no relacionamento entre empregados. 

Para mais informações acerca do Canal Confidencial de Denúncia, acesse as Regras 

Institucionais de Conduta ou procure a Coordenação de Compliance e Integridade 

da instituição. Telefone para contato: 3238-8009.

APRESENTAÇÃO PESSOAL

Algumas regras básicas devem ser observadas pelo empregado:

• É proibido o uso de mini blusas, blusas e vestidos frente-única, minissaias, roupas 

transparentes, decotes e fendas, bermudas, shorts, regatas, chinelos e outras 

roupas que possam afetar a segurança do empregado e que não condizem com 

manuais de carreiras específicas da área de saúde;

• Para empregados das áreas assistenciais - conforme a NR 32 - é proibido o uso de 

quaisquer adornos - brincos, pulseiras, relógios, alianças, anéis, piercings expostos, 

colares, correntes, crachás pendurados com cordões, gravatas, broches etc. O 

calçado deverá ser fechado cobrindo o calcanhar, o dorso do pé e as laterais;

• Para a equipe da área administrativa, o uso de adorno é permitido, mas colares, 

brincos, relógios e pulseiras deverão ser discretos. Os adornos deverão ser retirados 

ao frequentar as áreas assistenciais;

• De acordo com a Lei Estadual 21.450/14, o profissional de saúde deverá retirar o 

jaleco - e/ou outras vestimentas de biossegurança e EPIs - ao sair do ambiente 

hospitalar.

• As roupas privativas para as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e Centros 

Cirúrgicos deverão ser utilizadas exclusivamente nestes setores;

• A maquiagem deverá ser discreta, evitando-se tons fortes. De acordo com a NR 32, 

funcionárias que preparam quimioterápicos não podem usar maquiagem;
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• As unhas deverão estar limpas e bem tratadas;

• É proibido o uso de camisetas de times de futebol nas unidades do GSCBH, bem 

como com imagens e/ou dizeres políticos e ideológicos.

COMO ATENDER AO TELEFONE DE FORMA PADRÃO?

• Preferencialmente, atenda até o terceiro toque;

• Inicie com uma nota de abertura padrão, dizendo: Nome da unidade + nome do setor + 

seu nome + cumprimento. Exemplo: Santa Casa BH, Internação, Ana, bom dia!;

• Escute atentamente o solicitante;

• Seja cortês durante a conversa;

• Demonstre interesse e disponibilidade para o atendimento;

• Pergunte imediatamente o nome da pessoa e chame-o pelo nome durante a conversa 

(anote para não esquecer). Personalizar o atendimento é muito importante;

• Utilize preferencialmente, se aplicável, o tratamento “Senhor” ou “Senhora”.

VISITAS ÀS UNIDADES

Visitantes são muito bem-vindos. Ao recebê-los, alguns procedimentos básicos 

deverão ser observados: 

• Visitas institucionais, técnicas e/ou de órgãos públicos: são visitas de caráter 

profissional que deverão ser agendadas diretamente com seu contato e/ou área 

específica. Visitas não agendadas deverão ser comunicadas à liderança imediata 

(para análise) e ao setor responsável pelo controle de acesso da unidade;

• Visitas pessoais: visitas de interesse particular do empregado deverão ser evitadas. 

Elas poderão ser recebidas em caráter excepcional, desde que aprovadas pela 

liderança imediata. É proibido receber vendedores nas dependências da instituição 

para compra particular de produtos e serviços;

• Visitas de pessoas públicas (artistas, atletas, figuras públicas, etc.): na maioria 

das vezes são agendadas previamente. O responsável pela unidade/setor em 

que a visita acontecerá - bem como o setor de Hotelaria e a Comunicação 

Institucional - deverão ser comunicados com antecedência.
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Durante a visita de figuras públicas é recomendado que os empregados:

• Não tumultuem o ambiente;

• Não interrompam suas atividades profissionais;

• Não assediem os visitantes com pedidos para fotos ou autógrafos;

• Orientem os pacientes, acompanhantes e demais visitantes que permaneçam em 

seus respectivos setores.

MEDIDAS DISCIPLINARES

Cabe à liderança imediata informar, orientar e preparar sua equipe para a correta 

aplicação das políticas e normas da instituição, sendo um exemplo a ser seguido.

A ação, omissão e/ou conivência da legislação trabalhista, do Estatuto e Regimentos 

da instituição e do presente Guia que impliquem desobediência ou inobservância de 

suas regras é considerada infração administrativa. Casos que envolvam indícios de 

falha ético-profissional serão encaminhados aos respectivos conselhos ou órgãos 

de controle das profissões.

O descumprimento das normas e regras do GSCBH não será tolerado, sendo objeto 

de competente notificação e registro, podendo ensejar penalidades. 

As infrações que incluem o descumprimento de planos de ação, processos, normas 

e procedimentos definidos pelo gestor ou pela instituição estão sujeitas a aplicação 

de medidas disciplinares.

São exemplos de penalidades:

• Advertência escrita;

• Suspensão;

• Demissão por justa causa.

A aplicação dessas penalidades sempre deverá ser precedida do devido processo 

legal, considerando a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela 

provierem para o serviço, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes 

funcionais do empregado, de acordo com a Política Institucional de Aplicação de 

Medidas Disciplinares.
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AÇÕES PERANTE DÚVIDAS E DESCUMPRIMENTO DO GUIA DE   
RELACIONAMENTO DO EMPREGADO

Em caso de dúvida sobre o conteúdo desse Guia:

• Procure orientação quanto à conduta correta, uma vez que este documento 

apresenta situações vivenciadas no cotidiano do GSCBH. Situações eventuais e 

não previstas neste Guia deverão ser analisadas de forma individual pela Gerência 

de Administração de Pessoal e Relações de Trabalho, responsável por responder e 

analisar sua futura inclusão neste documento.  

Em caso de conhecimento de qualquer violação ao presente documento, o 

empregado poderá comunicar o fato à liderança imediata, à Superintendência de 

Recursos Humanos ou registrar o fato no Canal Confidencial de Denúncia.

Para mais informações acerca do Canal, acesse as Regras Institucionais de Conduta 

ou procure a Coordenação de Compliance e Integridade da instituição. Telefone 

para contato: 3238-8009

 

GESTÃO DO GUIA DE RELACIONAMENTO

A atualização deste Guia é de responsabilidade da Superintendência de Recursos 

Humanos com apreciação da Superintendência Jurídica, Auditoria Interna e 

Compliance (SUJAIC). Cabe aos gestores garantir que seus empregados conheçam 

e apliquem os preceitos deste manual, que deverão servir de exemplo de conduta 

a ser seguido por todos. Sugestões de melhorias deverão ser encaminhadas à 

Gerência de Administração de Pessoal e Relações de Trabalho.
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   REFERÊNCIAS 

A elaboração deste manual foi baseada em políticas institucionais, normas 
internas, portarias e procedimentos sistêmicos da Santa Casa BH, além de 
documentos e legislações como a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
o Acordo Coletivo, as Normas Regulamentadoras nº 6, 7, 9, 32 e 006, a Lei 
9.294/96, a Lei Estadual 21.450/14, a Lei 8.213/19 e a Portaria1510/2009 
do Ministério do Trabalho e Emprego.




