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TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E NORMAS DE CONDUTA – BAHIANA SAÚDE 
 

 

Eu _________________________________________________, nacionalidade____________________, 

estado civil, ____________________________, profissão_____________________________________, 

inscrito(a) no CPF/MF sob o nº ___________________ abaixo firmado, assumo o compromisso de manter  

confidencialidade e sigilo sobre todas as informações a que tiver acesso nas dependências do CENTRO 
MÉDICO, CENTRO ODONTOLÓGICO E CLÍNICAS, bem como de cumprir as normas de conduta da 
instituição, sob minha total e absoluta responsabilidade ética e profissional, comprometendo-me: 
 
I -  A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou 

unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros; 
 
II - A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver acesso; 
 
III - A não me apropriar de material confidencial e/ou sigiloso da tecnologia que venha a ser disponível; 
 
IV - A não repassar o conhecimento das informações confidenciais e obrigando-me, assim, a ressarcir a 

ocorrência de qualquer dano e / ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações 
fornecidas; 

 
V – A seguir as seguintes regras de conduta:   
 

a) Não permanecer nas dependências do Centro Médico, Centro Odontológico e Clínicas fora dos locais 
e horários previamente autorizados; 

b) Em se tratando de profissional visitante, este não poderá assinar documentos emitidos em favor de 
pacientes (relatórios, prescrições de exames e/ou medicamentos), assim como não poderá fazer 
anotações no prontuário desacompanhadas da assinatura do Supervisor/Orientador responsável; 

c) Portar, obrigatoriamente, na altura do peito, o crachá específico da BS, em cumprimento a RDC Nº 32, 
devem apresentar-se, obrigatoriamente, trajando sapato fechado, cabelos presos e utilizando 
jaleco/avental fechado, durante toda a permanência no Centro Médico, Centro Odontológico e nas 
Clínicas; 

d) Manter cartão de vacina atualizado; 
e) Visando contribuir com o controle de pragas, é proibido fazer qualquer tipo de alimentação nas áreas 

de assistência (consultórios, centro cirúrgico, sala de procedimentos) do Centro Médico, Centro 
Odontológico e Clínicas; 

f) Em caso de intercorrências relacionadas ao uso de materiais, equipamentos ou prontuários de 
pacientes, dentro das instalações do Centro Médico, Centro Odontológico e Clínicas, comunicar o fato 
ao Supervisor/Orientador responsável, a quem incumbirá comunicar e registrar a ocorrência, em papel 
timbrado da instituição, junto à administração do Centro Médico, do Centro Odontológico ou das 
Clínicas; 

g) Eventos adversos a pacientes devem ser notificados ao Núcleo de Segurança do Paciente, também 
pelo Supervisor/Orientador responsável, por meio de formulário próprio que deverá ser solicitado à 
Administração do Centro Médico ou do Centro Odontológico ou das Clínicas. 

 
VI - O Centro Médico, Centro Odontológico e Clínicas não se responsabilizará por objetos pessoais 

esquecidos ou mantidos em suas dependências; 
 
VI - Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Normas de Conduta, fica o abaixo 

assinado ciente de que poderão ser adotadas as medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
 
E, por estar ciente e de acordo, o presente Termo é assinado em (02) duas vias, sem rasuras e sem 
ressalvas. 
 

Salvador, _____ de ______________________ de 20____ 
 
 

______________________________                                                  ______________________________ 
                   Assinatura                                                                                                            CPF   


