
MANUAL DE INTEGRAÇÃO

IMC E HMC 2020



Aqui estão disponibilizadas informações institucionais e gerais 

para que você possa ter uma base de conhecimentos para 

iniciar suas atividades.

BEM-VINDOS
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O IMC - Instituto de Moléstias Cardiovasculares - foi fundado em 11 de dezembro de 1967. Desde o início, seus fundadores enxergavam no 

local uma vocação de pioneirismo tecnológico, prova disso foi a realização da primeira cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea realizada 

no interior do estado de São Paulo, no final da década de 60. Hoje é um dos centros nacionais de referência nas áreas de:

CARDIOLOGIA CIRURGIA VASCULAR DOENÇAS PULMONARES

Recentemente, também se fez destaque em todo o país com seus trabalhos na área de células tronco. Este reconhecimento foi alcançado 

graças à medicina de excelência oferecida por seu corpo clínico aos seus usuários.
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NOSSA HISTÓRIA



Corpo clínico composto por 35 médicos competentes e experientes nas áreas de cardiologia clínica, pneumologia, cirurgia torácica, cirurgia

clínica, pneumologia, cirurgia torácica e cirurgia vascular. No mesmo prédio estão instalados o IMC – Instituto de Moléstias Cardiovasculares e

o HMC – Hospital do Coração.

25 leitos para internação   |   14 leitos de UTI   |   03 Leitos para emergência

03 Salas Centro Cirúrgico Altamente Equipado

ACREDITADO NÍVEL 1 – ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO (ONA)
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CENTRO CIRÚRGICO UTI EMERGÊNCIA

CENTRO DE PESQUISA CONSULTÓRIOS AMBULATÓRIO SOCIAL

NOSSA ESTRUTURA
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LABORATÓRIO MEDICINA NUCLEAR HEMODINÂMICA

RECEPÇÃO IMC QUARTO SUÍTE ECOCARDIOGRAMA

NOSSA ESTRUTURA
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ELETROCARDIOGRAMA ERGOMETRIA E ESPIROMETRIA MARCAPASSO

SALA 01 SALA 02 SALA 03

NOSSA ESTRUTURA





PERSPECTIVA DA INDÚSTRIA
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POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS

Proporcionar um ambiente de trabalho harmonioso,

onde os colaboradores possam encontrar reconhecimento

e segurança, de modo que possam se desenvolver 

profissional e pessoalmente.

Promover através da Educação Continuada o 

desenvolvimento das equipes, assegurando qualidade do 

atendimento ao cliente, em busca  da excelência, 

qualificando o capital humano e utilização do conhecimento.



RECURSOS HUMANOS

PERÍODO DE EXPERIÊNCIA 
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Você passará por um período de experiência total de 90 dias. Durante esse período você 

terá acompanhamento mais intensivo pela chefia imediata, no sentido de avaliar sua 

capacidade técnica e o espírito de integração na equipe de trabalho.



DEPARTAMENTO PESSOAL

EXAMES MÉDICO ADMISSIONAL
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Todos os candidatos serão submetidos a exames médicos admissionais e periódicos para

monitoramento e prevenção de sua saúde quanto aos riscos existentes no ambiente de

trabalho.



DEPARTAMENTO PESSOAL

ATUALIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
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Sempre que houver as alterações abaixo, o colaborador deverá comunicar o 

Departamento Pessoal e entregar cópia dos documentos.

NOME  |  MUDANÇA DE ENDEREÇO  |  ESTADO CIVIL

GRAU DE INSTRUÇÃO  |  NASCIMENTO DE FILHOS  |  CARTEIRINHA DE VACINA
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Seu horário de trabalho e intervalo para descanso está vinculado ao setor onde você trabalha e o relógio de ponto

vinculado ao prédio; somente quando o mesmo estiver inoperante deverá passar no anexo e vice-versa.

As normas para Controle de Ponto no entanto, valem para todos. Deverá ser passado o cartão OBRIGATORIAMENTE

todos os dias de trabalho nas ENTRADAS, INTERVALOS E SAÍDAS.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

1) Cumprir seu horário designado;

2) Tolerância de 05 minutos para mais ou para menos (na entrada e na saída);

3) Comunicar ao DP o esquecimento do crachá ou falta de marcação;

4) Quando necessário, máximo de 1:30 horas extras por dia (com ciência da chefe imediata);

5) Jornadas acima de 4:00 horas – Direito de 15 minutos de intervalo para descanso;

6) Jornadas acima de 6 horas – Intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas.

DEPARTAMENTO PESSOAL

JORNADA DE TRABALHO
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O colaborador deverá informar ao seu encarregado sobre sua ausência com 01 DIA de antecedência.

Quando não for possível, deverá ligar na empresa, no dia da falta, na PRIMEIRA HORA DO DIA,

informando e justificando sua ausência ao seu encarregado.

FOLGAS

Trocas de folgas e horários entre colaboradores, só serão aceitas mediante autorização do

supervisor.

DOENÇA/ATESTADO

Faltas motivadas por doença, deverão ser comprovadas por meio de Atestado Médico.

DEPARTAMENTO PESSOAL

FALTAS E ATRASOS
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DEPARTAMENTO PESSOAL

ATESTADOS MÉDICOS

SERÃO ACEITOS SOMENTE SE FOREM APRESENTADOS:

- O mais breve possível;

- Falar com departamento pessoal a respeito, ou apresentá-lo no 1º dia de retorno de suas

atividades.

Atestado de acompanhamento de filhos ao médico, só serão considerados como faltas justificadas e não

abonadas, em caso de saldo (+) ficará em banco de horas.

IMPORTANTE: antes do funcionário agendar qualquer tipo de cirurgia, de qualquer natureza, deverá

informar a chefia imediata.
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• 05 DIAS

A contar da data de nascimento do filho.

LICENÇA PATERNIDADE CASAMENTO MORTE

DEPARTAMENTO PESSOAL

AUSÊNCIAS LEGAIS

• 03 DIAS

A contar da data do evento.

• 05 DIAS

Após 2 anos de trabalho na empresa.

• 02 DIAS

Pai – Mãe – Cônjuge – Companheiro(a) 

– Filho(a)

A contar da data do atestado de óbito.

• 05 DIAS

Cônjuge – Companheiro(a) – Filho(a) 

Após 2 anos de trabalho na empresa.
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A colaboradora gestante terá direito há licença maternidade

correspondente a 120 dias.

Durante este período receberá seu salário integral, com os devidos descontos.

LICENÇA MATURIDADE



USO DE CELULAR
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Os colaboradores deverão EVITAR ao 

máximo o USO DO CELULAR em horário 

de trabalho, principalmente quando o 

assunto não for relacionado ao trabalho.



USO DE RAMAIS
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DICAS AO USAR OS RAMAIS:

✓ Atenda no máximo ao 3º toque;

✓ Não use a expressão “ALÔ”;

✓ identifique-se, seguindo da identificação 

do setor;

✓ Anote os recados;

✓ Agilidade no retorno das ligações; 

✓ Encerre a conversa cordialmente.



BENEFÍCIOS
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VALE ALIMENTAÇÃO

Todo dia 01 de cada mês será creditado o vale alimentação no Valor R$ 220,00. Colaboradores admitidos até dia 20

tem direito ao Vale Alimentação dentro do mês. Após essa data será creditado no dia 01 subsequente ao mês da

admissão.

VALE TRANSPORTE

Recarga até dia 30 de todo mês. É concedido ao funcionário que utiliza o sistema de transporte coletivo para 

deslocamento da residência ao trabalho e vice-versa. O que exceder a 6% do salário, será pago pela empresa.

ASSISTÊNCIA MÉDICA - CONVÊNIO UNIMED

• Após o período de experiência o funcionário terá direito ao convênio (UNIMED/UNIFLEX).

• Cônjuge e filhos poderão ser incluídos como dependentes, mas com os devidos valores descontados em

FOLHA DE PAGAMENTO.

AUXILIO CRECHE

• Sindicato da Saúde: Para todos os colaboradores, com crianças de 0 a 4 anos, receberá o valor de R$ 117,00.

• Sindicato dos Enfermeiros: Somente para as enfermeiras, com crianças de 0 a 6 anos receberá o valor de R$

316,00.



INFORMÁTICA
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A utilização da internet é restrita aos 

assuntos de interesse da empresa. Para 

download de arquivos grandes (maiores de 

200Mb) como atualizações e demais 

arquivos, consulte o CPD sobre qual é o 

melhor horário para executá-lo.

Lembramos que nossa internet é auditada 

diariamente pelo setor responsável.  

Internet



INFORMÁTICA
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O E-mail corporativo é somente para a 

utilização dos interesses da empresa. Não 

utilize para fins pessoais, recebimentos de 

slides (correntes, mensagens, vídeos) e 

outros arquivos que não correspondam aos 

arquivos de trabalho. 

E-mail Corporativo



INFORMÁTICA
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Pen Drives 

A utilização de Pen Drives é restrita apenas 

a alguns setores, ao utilizá-lo, faça o uso do 

antivírus antes de abrir qualquer arquivo.

Impressões 

A utilização das impressoras e das 

copiadoras devem ser feitas apenas por 

assuntos pertinentes aos interesses da 

empresa. Não utilize para uso pessoal.

Façam uso conscientes das impressoras. 

Pen drive e Impressões



INFORMÁTICA
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A Instalação de programas só deverá ser 

feita com autorização do CPD e fica 

proibida instalação de programas não 

licenciados (piratas) em qualquer 

circunstância.   

Programas de Computador
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EQUIPE DE QUALIDADE

Responsabilidade

Gestão de 
documentos

Gestão das 
Ocorrências 

Gestão de 
Risco

Gestão por 
Processos

Auditorias 

FINALIDADES E RESPONSABILIDADES

Facilitar/mediar junto aos processos, a 

implementação das diretrizes definidas 

no modelo de gestão, na busca de 

melhorias nos resultados da 

organização. 
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GESTÃO DE DOCUMENTOS

Manual da

Qualidade

Procedimentos da 

Qualidade

Documentos da Qualidade

Procedimento Operacional Padrão

Protocolos

Formulários (Registros)

O Sistema de Gestão da Qualidade é formado pelos seguintes documentos:
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QUALLIX - Uma ferramenta, que tem como objetivo tratar as ocorrências, realizar análises de causas,

afim de implementar ações corretivas apropriadas, diminuir o risco do processo e implementar barreiras

de forma evitar sua reincidência.

GESTÃO DE RISCOS - O Hospital do Coração adota a gestão de riscos como uma ferramenta para o

gerenciamento e previsão de possíveis ocorrências.

GESTÃO POR PROCESSOS E DOCUMENTOS - Quando houver a necessidade de elaborar um de

novo documento obrigatoriamente deve-se envolver o setor da qualidade.

AUDITORIA INTERNA - é realizada anualmente, pela equipe da qualidade, afim de avaliar o sistema

de gestão da qualidade, para receber a auditoria externa.

EQUIPE DE QUALIDADE



SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
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A segurança e Medicina do trabalho zela pelo bem estar, segurança e qualidade de vida dos

funcionários. Os profissionais que compõe o SESMT são os Técnicos em Segurança do

Trabalho e o Médico do trabalho.

Toda ocorrência não desejada, não programada, que ocorre no exercício do trabalho,

provocando lesões permanentes ou temporárias, resultando em perda de tempo e danos

materiais.

Os acidentes de trabalho podem ocorrer dentro ou fora da empresa, como por exemplo, um

acidente de trajeto, que acontece no percurso de casa para o trabalho ou vice- versa.
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SEGURANÇA E MEDICINA DO  TRABALHO

ACIDENTES DE TRABALHO

As doenças profissionais, 

também são enquadradas 

como acidente de trabalho. 
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SEGURANÇA E MEDICINA DO  TRABALHO

ACIDENTES DE TRABALHO

Quando ocorrer ACIDENTE DE TRABALHO ou de

TRAJETO, mesmo que este não seja grave, deverá

informar no prazo de 24 horas o SESMT.

A não comunicação dentro do prazo determinado,

terá o ACIDENTE DE TRABALHO descaracterizado

pelo INSS, com a consequente perda dos dias que

deixar de comparecer ao trabalho.
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SEGURANÇA E MEDICINA DO  TRABALHO

E.P.I – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

A empresa fornece EPI. Os colaboradores são obrigados a

usá-los em seu trabalho de acordo com as necessidades.

Use óculos, luvas, máscaras e outros equipamentos

protetores. Solicite a substituição quando não estiveram em

boas condições.

Lembre-se: Você é responsável pelo seu equipamento de

proteção.

Os E.P.I´s devem ser encontrados juntos a sua gerência de 

serviço. Normas Internas de Segurança do Trabalho
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SEGURANÇA E MEDICINA DO  TRABALHO

E.P.C – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA

Os equipamentos de proteção coletiva tais

como exaustores, que despoluam os

ambientes de trabalho, são de vital

importância para sua saúde. Faça uso dele e

comunique qualquer avaria a seu supervisor.
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SEGURANÇA E MEDICINA DO  TRABALHO

MANTENHA LIMPO O LOCAL DE TRABALHO

Mantenha a limpeza e a ordem no local de

trabalho, evite grandes volumes, colocando

material de trabalho, sempre no seu devido

lugar, sempre de forma adequada e segura.

Evite também que qualquer material fique

no chão para prevenir quedas e tropeços.
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SEGURANÇA E MEDICINA DO  TRABALHO

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

• Respeite as placas de sinalização, placas e

avisos sobre prevenção de acidentes.

• É proibido fumar em qualquer local da

empresa.
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SEGURANÇA E MEDICINA DO  TRABALHO

ROUPAS E SAPATOS

É obrigatório o usos de calçado fechado em todos os setores: 

• Calcâneo
• Laterais
• Dedos
• Dorso do pé

Esta recomendação é feita para todos os funcionários da
clínica e do hospital, contudo, sua atenção será sempre
redobrada a colaboradores que estão expostos aos riscos
biológicos (sangue, secreções, fluídos corporais, salivas, etc.)
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SEGURANÇA E MEDICINA DO  TRABALHO

CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

• Escadas

Ao descer ou subir escadas, utilize o corrimão. Não pule os 
degraus e nem corra. Não obstrua a escada com móveis ou 
objetos.

• Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

Atenda as recomendações da CIPA e comunique qualquer 
irregularidade ao setor.
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SEGURANÇA E MEDICINA DO  TRABALHO

CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Não faça esforço demasiado ao carregar algo pesado. Conheça o
peso antes de levantá-lo. Não curve o corpo, abaixe-se dobrando
as pernas, levante o peso com o corpo ereto. Se o peso for
superior a sua força, peça ajuda.

LEMBRE-SE: O jeito que você anda, deita e senta, requer atenção
e cuidado. Quando for apanhar objetos no chão, ou pegar peso,
não curve a coluna. Abaixe-se e levante-se com a coluna reta,
dobrando os joelhos. No seu dia a dia, procure fazer exercícios
moderados e alongamento. Se você trabalha muito tempo
sentado, procure alongar sua coluna quando sentir-se cansado.
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SEGURANÇA E MEDICINA DO  TRABALHO

NR. 15 –ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

• Será devido o percentual de 20% ou 40%, do

salário base estabelecido em convenção coletiva,

quando houver exposição ao risco biológico de

forma permanente.

• Conforme Laudo Técnico das Condições do

Ambiente de Trabalho (LTCAT), elaborado pelo

Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança.
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SEGURANÇA E MEDICINA DO  TRABALHO

NR. 15 –ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

PRECONIZA:
• Que as pias de trabalho não devem ser usadas para outros fins.
• É vedado o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de

lentes nos postos de trabalho.
• Não é permitido o consumo de alimentos, bebidas ou a sua

guarda nos postos de trabalho.
• Os calçados na área hospitalar devem ser fechados no dorso,

calcâneo e laterais.
• Os funcionários não devem sair do local de trabalho com os EPI´s

e as vestimentas de trabalho.
• Mantenha-se em dia com a vacinação e participe prontamente

das campanhas de vacinação promovidas pela empresa.
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SEGURANÇA E MEDICINA DO  TRABALHO

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO: QUEM GANHA?

ANTES DO ACIDENTE:

✓ Qualidade de vida;

✓ Autoestima;

✓ Estrutura familiar equilibrada;
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SEGURANÇA E MEDICINA DO  TRABALHO

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO: QUEM GANHA?

DEPOIS DO ACIDENTE:

✓ Conviver com sequelas do acidente e doenças pela vida inteira;

✓ Sofrimento físico e psicológico;

✓ Baixa autoestima;

✓ Estrutura familiar abalada;

✓ Vida social, profissional e financeira em constante com prometimento;

✓ Reabilitação em outra função;

✓ Reaprender e depender dos outros para realizar pequenas tarefas

diárias;

✓ Uso de drogas;

✓ Alcoolismo;

✓ Óbito.
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SEGURANÇA E MEDICINA DO  TRABALHO

ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO

Em caso de ocorrência de acidente ou doenças do trabalho,

comunique imediatamente seu supervisor e o SESMT. Em

caso de acidentes biológicos existe um protocolo a ser

seguido.

OBS.: O não atendimento das disposições de Segurança e

Saúde do Trabalho poderá causar-lhe advertência,

suspensão e até mesmo demissão por justa causa,

conforme o artigo 158 da CLT, parágrafo único.
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SEGURANÇA E MEDICINA DO  TRABALHO

CASOS DE INCÊNDIO

➢ Siga as orientações da BRIGADA DE

INCÊNDIO. Evite o pânico;

➢ Deixe o local rapidamente sem correr, não

volte para pegar objetos pessoais;

➢ Siga as Placas de Sinalização de Saída de

Emergência indicando a ROTA de FUGA para

ambiente externo, ventilado e seguro;

➢ Não use os elevadores, use as escadas. Não

entre em salas fechadas ou banheiros;

➢ Na presença de fumaça coloque um pano

molhado cobrindo o nariz e a boca e ande

próximo ao chão;

➢ Não abra portas bruscamente, verifique antes

se ela está aquecida, se estiver não entre;

➢ Ao sair feche as portas atrás de si, na

presença de fogo, não tire as roupas; molhe-

as.



CCIH –COMISSÃO DE CONTROLE DE 

INFECÇÃO HOSPITALAR
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Membros consultores e executores que realizam vigilância das infecções relacionadas a 
assistência em saúde e controle de agentes multirresistentes.
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COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH

EQUIPE

Os membros executores da CCIH representam o

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar.

• 02 Médicas Infectologistas:

• 01 Enfermeira:
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COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH

COMPETÊNCIAS

⚫ Atua na Prevenção e Controle de IRAS;
⚫ Realiza Vigilância Epidemiológica (índices, onde ocorre,

como ocorre);
⚫ Capacitação do quadro de funcionários da instituição;
⚫ Uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais

médico-hospitalares;
⚫ Realizar investigação de casos e surtos;
⚫ Elaborar e divulgar os relatórios de infecção hospitalar;
⚫ Elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de

normas e rotinas técnico-operacionais; visando à
prevenção e ao tratamento das infecções hospitalares;

⚫ Notificar as infecções à vigilância epidemiológica.
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COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH

PRECAUÇÕES

✓ PADRÃO

✓ CONTATO

✓ GOTÍCULAS

✓ CLOSTRIDIUM

✓ AEROSSÓIS

✓ INFECÇÃO VIRAL
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COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Higienização da mão simples 
com água e sabão

Antissepsia cirúrgica
degermação

Fricção antisséptica 

Álcool 70%
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5 MOMENTOS DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Momentos Descrição Objetivo

1º Momento Antes do contato com o paciente Para protegê-lo dos micro-organismos 
carreados pelas suas mãos

2º Momento Imediatamente antes da realização de 
procedimento 

Para protegê-lo dos micro-organismos 
carreados pelas suas mãos

3º Momento Imediatamente após risco de exposição a 
fluidos corporais

- imediatamente após retirada de luvas

Para proteger o profissional e o ambiente 
de contaminação

4º Momento Após contato com paciente:
- ao deixar o leito/ poltrona do paciente

Para proteger o profissional e o ambiente 
de contaminação

5º Momento Após contato com as áreas próximas ao 
paciente,

mesmo que não tenha tocado o paciente

Para proteger o profissional e o ambiente 
de contaminação
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COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH

COMO POSSO CONTRIBUIR PARA O CONTROLE E A PREVENÇÃO DE INFECÇÕES?

Profissionais da saúde são responsáveis por identificar 
pacientes passíveis de precauções e implementá-las 
durante à assistência com orientação da CCIH.

COMUNICAR  A CCIH:

• Se identificar pacientes cirúrgicos com sinais de 
infecção: dor, vermelhidão, secreção e febre.

• Se identificar pacientes ou acompanhantes com 
sintomas respiratórios (tosse, congestão e secreção 
nasal), orientar o uso de máscara e indicar o dispenser 
de álcool para a higienização das mãos nos casos:

✓ DIARRÉIAS
✓ SINAIS DE FLEBITE
✓ CONJUTIVITE
✓ SUSPEITA DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO: DENGUE, 

H1N1, COVID-19, ETC.

• Realizar limpeza para desinfecção das superfícies 
com produto indicado (SURFIC) a cada início de 
plantão.

• Higienização das mãos.

• Utilizar EPIs e precaução corretamente.
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COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH

COMO POSSO CONTRIBUIR PARA O CONTROLE E A PREVENÇÃO DE INFECÇÕES?

• Mantenha as unhas naturais, 
limpas e curtas.

• Não use unhas postiças e 
alongamentos.

• Não utilizar anéis, pulseiras e 
outros adornos. 

• Não permaneça com esmalte 
descascado.



Agora vocês já fazem parte do nosso 
quadro de trabalhadores.

BOM TRABALHO!


