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A	Bio	Scan	apresenta	o	Código	de	Conduta	com	a	fina-
lidade de orientar todos os colaboradores e partes en-
volvidas, sobre as normas, leis, condutas, reuniões, trei-
namentos, campanhas e legislação aplicável, cabendo o 
integral cumprimento.

O	objetivo	é	atingirmos	padrões	de	conduta	profissional,	
comportamento ético, atendimento com excelência, vi-
sando humanização, credibilidade, obtendo compromis-
so responsável, transparente e de respeito mútuo com 
todos os públicos.

Apresentação
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Quem Somos

A Bio Scan é uma empresa especializada em diagnóstico por imagem, que conta 
com	uma	equipe	altamente	qualificada,	alto	padrão	tecnológico	de	equipamentos	
e estrutura espacial, atendimento humanizado visando à segurança do paciente.

Atua	com	cinco	 (05)	unidades	 localizadas	em	quatro	 (04)	cidades	do	Espírito	
Santo, sendo Cariacica, anexo ao Hospital Meridional e Campo Grande, Serra, 
anexo ao Vitória Apart Hospital, Linhares, anexo ao Hospital Unimed e São Ma-
teus.

Oferecemos	 atendimento	 de	 urgência	 e	 emergência	 com	 assistência	 24	 ho-
ras nas unidades hospitalares e atendimento eletivo em todas as clínicas, com 
agendamento por solicitação médica e ampla rede conveniada.

Nossa História

Com	nossa	primeira	clínica	inaugurada	em	maio	de	2006	nas	dependências	do	
Hospital Meridional, a Bio Scan é pioneira em diagnóstico por imagem em Caria-
cica,	e	sempre	contou	com	profissionais	altamente	capacitados.

Sempre inovando em tecnologias de diagnóstico por imagem, a Bio Scan no 
Meridional	que	já	atuava	com	os	serviços	de	Tomografia	Computadorizada,	Ul-
trassonografia	geral	e	Doppler,	Mamografia	e	Radiografia	digitais,	passa	então	a	
oferecer	o	serviço	de	Ressonância	Magnética	em	julho	de	2008.

A Bio Scan foi o primeiro centro de diagnóstico por imagem a trazer para Caria-
cica, o exame de Ressonância Magnética.

Em	julho	de	2008,	inauguramos	a	primeira	clínica	para	atendimento	ambulato-
riais no município de Serra - anexa ao Vitória Apart Hospital, com o serviço de 
Tomografia	Computadorizada	para	pacientes	de	urgência	e	emergência	(P.S	e	
internados),	assim	como	para	os	consultórios	médicos	de	atendimento	ambula-
torial	(do	Vitoria	Apart	Hospital)	e	pacientes	com	atendimento	agendado.

Ainda	em	2008,	inauguramos	mais	uma	nova	unidade,	agora	no	município	de	
Linhares anexa ao Hospital Unimed, onde também inicialmente o atendimento 

A Bio Scan
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era apenas em regime hospitalar, nos serviços de Ressonância Magnética, To-
mografia	Computadorizada,	Ultrassonografia	e	Doppler,	Densitometria	Óssea,	
Mamografia	e	Radiografia	Digital.

Em	2009,	a	unidade	Bio	Scan	no	Vitória	Apart	Hospital	traz	para	a	Serra	o	pri-
meiro equipamento de Ressonância Magnética da cidade.

Em	2013,	com	a	reforma	da	unidade	no	Hospital	Meridional,	a	Bio	Scan	traz	para	
Cariacica, o primeiro equipamento de Ressonância Magnética de Alto Campo 
da cidade. Um equipamento diferenciado e de maior qualidade, que possibilita 
redução do tempo de exame, melhor qualidade de imagem e maior precisão nos 
resultados.	No	final	deste	mesmo	ano,	a	unidade	em	Linhares	também	passa	a	
oferecer o serviço de Ressonância Magnética no equipamento de Alto Campo, e 
a	unidade	Serra	já	atendia	desde	2009,	também	substitui	seu	equipamento	para	
o modelo mais avançado.

Com a expansão dos serviços, e o interesse em trazer mais comodidade aos 
pacientes,	inauguramos	em	novembro/2015,	nossa	primeira	clínica	Bio	Scan	de	
atendimento em regime ambulatorial, localizada em Campo Grande, Cariacica. 
A clínica atende aos serviços de Ressonância Magnética de Alto Campo e Ul-
trassonografia	Geral	e	Doppler.	Possui	estacionamento	próprio	e	exclusivo	aos	
pacientes, além de ser perto de tudo!

Em	setembro	de	2016,	inauguramos	mais	uma	nova	unidade,	agora	na	cidade	
de	São	Mateus,	para	atendimento	eletivo	(agendamento	marcado)	nos	serviços	
de Ressonância Magnética de Alto Campo.

Novidades
Inauguramos o segundo pavimento da clínica em Campo Grande.

A	clínica	agora	atende	também	aos	serviços	de	Densitometria	Óssea,	Mamogra-
fia	e	Radiografia	Digital,	além	de	contar	com	mais	salas	para	atendimentos	de	
Ultrassonografia	Geral	e	Doppler.
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Identidade Corporativa

Visão

Em	2020
Ser a primeira opção, para pacientes e médicos, em diagnóstico por imagem no 
Espírito Santo, sendo reconhecida pela competência e atendimento de excelên-
cia.

Missão

Oferecer aos nossos pacientes e médicos serviços personalizados, exames hu-
manizados	com	diagnósticos	eficientes	e	precisos.

Valores

Humanização - Garantir atendimento humanizado e com excelência aos co-
laboradores, pacientes, clientes, médicos solicitantes, hospital, fornecedores e 
convênios. Sabendo ouvir, compreender e criar um relacionamento baseado no 
respeito	e	na	ética	profissional.

Facilidade de acesso ao corpo clínico - Os médicos solicitantes, em caso de 
dúvidas nos laudos ou imagens, tem livre acesso aos médicos radiologistas para 
entendimento do diagnóstico.

Segurança dos pacientes -	1	-	Identificar	corretamente	o	paciente;	2	-	Melhorar	
a	comunicação	entre	os	profissionais	de	saúde;	3	 -	Melhorar	a	segurança	na	
prescrição,	no	uso	e	na	administração	dos	medicamentos;	4	-	Assegurar	os	pro-
cedimentos	corretos	nos	pacientes;	5	-	Higienizar	as	mãos	para	evitar	infecções;	
6 - Reduzir o risco de queda.

Nosso paciente é a essência do nosso serviço - Oferecer e garantir serviços 
de	diagnóstico	por	imagem	com	humanização	e	eficácia.

Aperfeiçoamento contínuo - A empresa acredita e incentiva os colaboradores 
a	sempre	buscarem	aperfeiçoamento	e	crescimento	profissional.	

Excelência em exames médicos radiológicos -	Garantir	eficácia	nos	exames,	
oferecendo resultados precisos com qualidade.
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Fazendo parte da equipe Bio Scan, o 
colaborador se compromete e aceita 
proteger e zelar pelos bens da em-
presa e não revelar informações con-
fidenciais	a	terceiros,	mesmo	após	seu	
desligamento.

É responsabilidade do funcionário 
preservar os bens da empresa, fazen-
do uso de forma adequada sem 
nenhum prejuízo, pois disponibiliza os 
equipamentos para execução do tra-
balho. Caso não cumpra com a norma, 
terá que arcar com os prejuízos causa-
dos à empresa.

A estrutura física, mobiliário, materiais 
e equipamentos que constituem o pa-
trimônio	da	Vitória	Imagem	e	Diagnós-
tico Ltda, devem ser utilizados com 
atenção, zelo e cuidado pelos colabo-
radores, com o objetivo de evitar da-
nos, deterioração ou furtos.

Caso o colaborador não tenha a de-
vida preparação ou dúvidas para lidar 
com algum elemento do patrimônio da 
Organização (exemplo: equipamento 

ou	 material),	 deverá	 solicitar	 treina-
mento e orientação para utilizá-lo, bem 
como mantê-lo em seu devido lugar, 
em condições adequadas de uso, para 
que mantenha sua vida útil por todo o 
período	 especificado	 pelo	 fornecedor	
ou fabricante.

Cuidados em relação ao armazena-
mento adequado para evitar desvios e 
perdas também são condutas impres-
cindíveis.

E-mail – o acesso ao email corporati-
vo deve ser utilizado de forma ética e 
formal para uso exclusivamente pro-
fissional,	 não	 devendo	 usar	 para	 fins	
particulares, renomear ou descumprir 
as normas. 

Uso da cozinha - Proibido o consumo 
de alimentos na área interna da clini-
ca. É da responsabilidade do funcio-
nário a utilização adequada, mantendo 
sempre o ambiente limpo e organiza-
do, respeitando a quantidade mínima 
de funcionários no local, evitando con-
versas em alto volume, para não atra-

Patrimônio da empresa

Política da Qualidade

Assegurar atendimento humanizado e satisfação do cliente com foco na segu-
rança do paciente e melhoria contínua, conscientização da liderança quanto a 
sua importância nos resultados, garantindo efetividade dos processos e oferta 
de serviços de diagnóstico por imagem com qualidade.
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palhar o funcionamento dos setores 
anexos, é extremamente importante o 
cumprimento dos horários de interva-
lo, escala e liberação do líder imediato. 
Importante ressaltar que, para o devi-
do uso, as portas da copa devem ser 
mantidas fechadas e a luz do banheiro 
ligada, para evitar odor em todo o am-
biente.

- O armazenamento dos mantimen-
tos na geladeira deverá ser somente 
diário, não podendo deixar quantidade 
excedente há um dia, lembrando sem-
pre que o uso é coletivo.

- Cuidados ao usar o micro-ondas, 
para aquecer a sua refeição, bom 
senso é fundamental, lembre-se de 
proteger o alimento para que o conteú-
do não espirre ou transborde, se isso 
acontecer, favor limpar.

- A responsabilidade da chave para 
acesso	a	copa	nos	finais	de	semana	e	
feriados durante o dia será das planto-
nistas da higienização e todas as noi-
tes dos plantonistas da recepção.

A	 integridade	 profissional	 e	 pessoal	
devem fazer parte de todas as ações 
dos colaboradores da Bio Scan, vi-
sando à veracidade das informações 
aos clientes e garantindo o ambiente 
harmonioso e respeitoso para melhor 
conduta e desempenho de todo tra-
balho individual e em equipe, atuan-
do com humanização, honestidade, 
competência, discrição, sinceridade  e  
sensibilidade, em defesa dos interes-
ses da Instituição.

Proibido os abusos hierárquicos, con-
dutas	 hostis,	 desqualificação	 pública	
e agressões que possam humilhar ou 
envergonhar qualquer pessoa que se 
relaciona com a empresa, seja os em-
pregados, médicos, pacientes, etc.

Proibido utilizar cargo, função ou in-
fluência	para	ter	acesso	a	informações	
privilegiadas que prejudiquem os ne-
gócios da empresa ou para obter al-
guma vantagem ou benefício próprio.  

Integridade pessoal e 
profissional
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Monitoramento 
de Segurança

A empresa possui sistema de monito-
ramento	 interno	com	filmagem	e	gra-
vação de imagens através de câmeras 
em suas dependências.

Para conhecimento e ciência do co-
laborador, bem como aceito, que a 
empresa poderá utilizar as imagens 
licitamente como bem lhe couber, para 
segurança da empresa e dos funcio-
nários, autorizando desde já a utili-
zação. 

Relacionamentos

Relação com os médicos

Envolver os médicos com as normas 
gerais da clínica, apresentando toda 
a infraestrutura e dando ciência dos 
recursos que disponibilizamos para o 
exercício de suas atividades. 

Estabelecer rotinas para a melhoria 
da qualidade dos serviços prestados 
através da elaboração de protocolos 
e conduta médica e segurança do pa-
ciente	conforme	Resolução	da	Direto-
ria	Colegiada	Nº	36	(RDC	36).

Zelar	 pela	 ética	 profissional	 e	 trans-
parência nas relações com os pacien-
tes e interfaces.

Garantir	 que	os	profissionais	 estejam	
em dia, junto às entidades de classe.  

Responsável por entrevistas em mídias. 

Relação com os pacientes e 
acompanhantes

Tratar	todos	com	dignidade,	confiança	
e respeito, prezando pela presteza, 
acolhimento e empatia.

Buscar melhoria contínua dos nossos 
serviços e aprimoramento do relacio-
namento com o paciente.

Proibido discriminar pacientes, seja 
por origem, raça, cor, gênero ou classe 
social.
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Obedecer às normas, procedimentos, 
leis e regulamentações vigentes.

Relação com os colegas de 
trabalho

Respeitar e reconhecer a diversida-
de dos empregados que integram as 
equipes, tratando todos com respeito, 
cordialidade, empatia, cooperação e 
ética	profissional.

Utilizar com responsabilidade as ferra-
mentas de comunicação para que não 
ocorram trocas de mensagens ofensi-
vas.

Proibido agressões morais, físicas e 
verbais entre colaboradores. 

Proibido violar qualquer bem material, 
bem como quaisquer pertences dos 
colegas de trabalho.

Relação com os fornecedores

Contratar fornecedores baseados em 
critérios	 técnicos,	 profissionais,	 con-
duzidos de forma ética e respeitosa, 
enfatizando a qualidade e a viabilida-
de econômica dos produtos e serviços 
adquiridos.

Relacionar-se com fornecedores idô-
neos, através de processos imparciais 
e transparentes, sem privilégios ou 
discriminação de qualquer natureza.

Contratar fornecedores com condutas 
adequadas, que cumpram os requisi-
tos legais de mão de obra, ambiente, 
saúde, segurança e que tenham boa 
reputação no mercado.

Proibido receber pagamentos im-
próprios, presentes e doações de for-
necedores em troca de concessão de 
vantagens comerciais ou benefícios. 
Caso seja oferecido qualquer tipo de 
benefício, informar ao gestor imediato.

Relação com os concorrentes

A Bio Scan preza pela concorrência 
leal em todas as suas relações, tratan-
do com respeito, ética e sigilo, sendo 
ainda parceira nos serviços de diag-
nóstico por imagem.

Nas relações com os concorrentes, 
não será permitido fornecer infor-
mações de propriedade da organi-
zação, nem manter contatos pessoais 
ou virtuais com o concorrente visando 
a transmitir-lhe dados sigilosos, sejam 
técnicos,	científicos	e	resultados	que	a	
Clínica disponibiliza apenas a pessoas 
que nela trabalham.
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Relação com o meio ambiente

As relações com o meio ambiente de-
vem pautar-se em condutas de com-
prometimento com a comunidade e 
ética.

Os	 profissionais	 deverão	 responsabi-
lizar-se pelo cumprimento das normas 
pertinentes, evitando danos à socieda-
de e à imagem da empresa.

Constituem ações de ética ambiental, 
entre outras, não fumar nas dependên-
cias da clínica e hospital, não alimen-
tar-se em áreas impróprias, manter os 
banheiros em perfeitas condições de 
higiene depois de utilizá-los, consumir 

ou utilizar água e energia elétrica sem 
desperdício.

Evitar o uso dos copos descartáveis, 
trazendo sua própria squeeze, copo  e 
caneca, uso consciente de copos plás-
ticos, reaproveitamento de papel, fazer  
descarte  adequado dos resíduos, não 
despejar material contaminante em ra-
los, pias, vasos sanitários e solo.

*Imagens de placas informativas (Mascote da 
Sustentabilidade), existentes na clínica.
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Atuação dos 
líderes

Ser exemplo de conduta e postura éti-
ca.

Ler, compreender, cumprir, divulgar 
e fazer cumprir o Código de Conduta, 
politicas institucionais, instruções de 
trabalho, normas, leis, reuniões, trei-
namentos, campanhas e legislação 
aplicável, desenvolvendo as equipes 
de trabalho, certificando-se da com-
preensão e cumprimento.

Alimentar o Sistema de Gestão da 
Qualidade	–	Effettivo,	Clinux,	com	re-
uniões, treinamentos, capacitações e 
indicadores.

Pautar as ações conforme os valo-
res da Bio Scan, esclarecer e orientar 
quanto às situações ou fatos que re-
presentem dúvidas ou dilemas éticos, 
gerenciando	conflitos.

Avaliação dos itens das normas da 
premiação da equipe de trabalho res-
ponsável e retorno dos requisitos para 
o departamento pessoal.

Responsável pelos comunicados de 
ocorrência das equipes, controle dos 
motivos, aprovação  e entrega em 
tempo hábil, conforme descrito nas 
normas da premiação.

Responsável pela escala de trabalho 
das equipes e cronograma de férias.

Compete aos Gerentes, Coordenado-
res, Lideranças: 

- Zelar pela harmonia no serviço, bem 
como pelo espírito de cordialidade e 
colaboração com relação a seus su-
bordinados e superiores.
- Manter a boa ordem e segurança no 
serviço de sua responsabilidade.
-	Delegar	 e	 distribuir	 serviços	 obede-
cendo à capacidade e habilidade de 
cada um.
- Não abusar ou exceder em sua au-
toridade.
-	Cumprir	fielmente	e	sob	todos	os	as-
pectos o presente Código de Conduta.
- Visão ampla para a rotina e trabalho 
em equipe e resoluções de problemas.
- Encorajar e estimular a equipe para 
novas ideias.

Uso de imagem do 
colaborador

O colaborador autoriza a empresa, 
através do Termo de Autorização 
de Uso de Imagem, a utilizar de sua 
imagem em todo e qualquer material 
com âmbito publicitário e promocional 
sobre a Bio Scan, por tempo indeter-
minado, concedendo a título gratuito, 
livre e espontâneo.
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Uso da tecnologia 
da informação

Esse	 documento	 visa	 definir	 as	 nor-
mas de utilização da rede de dados e 
acesso Internet, que engloba a nave-
gação a sites, downloads e uploads de 
arquivos, controle de acesso a docu-
mentos dentro da intranet.

É proibido utilizar os recursos da Bio 
Scan	 para	 fazer	 downloads	 (mp3,	
vídeos,	 programas	 diversos),	 distri-
buição de softwares ou dados não 
legalizados, bem como a distribuição 
destes.

É proibida a divulgação de informações 
confidenciais	da	Bio	Scan	em	grupos	
de discussão, listas ou bate-papo, não 
importando se a divulgação foi delibe-
rada ou inadvertida, sendo possível 
sofrer as penalidades previstas nas 
políticas e procedimentos internos e/
ou na forma da lei.

Poderá ser utilizada a Internet para 
atividades não relacionadas a ativida-
des	 profissionais	 fora	 do	 expediente,	
desde que dentro das regras de uso 
definidas	nesta	política.

Os colaboradores com acesso à Inter-
net podem baixar somente programas 
ligados diretamente às atividades da 
empresa e devem solicitar ao setor de 
tecnologia da informação o que for ne-
cessário para instalar e regularizar a 
licença e o registro desses programas.

Funcionários com acesso à Internet 
não podem efetuar upload de quais-

quer dados e/ou softwares de proprie-
dade e licenciados para a Bio Scan, 
sem expressa autorização da Adminis-
tração.

Caso a Bio Scan julgue necessário, 
haverá bloqueios de acesso a arqui-
vos, domínios e serviços de Internet 
que comprometam o uso da banda, a 
segurança da intranet ou o bom anda-
mento dos trabalhos.

Relatórios serão gerados para análise 
de segurança dos sites acessados pe-
los usuários.

É proibida a utilização de softwa-
res	 tais	 como:	 peer-to-peer	 (P2P),	
uTorrent,	 Bitorrent,	 E-Mule	 e	 afins.

É proibida a utilização de serviços de 
streaming, tais como rádios on-line, 
youtube	e	afins,	a	não	ser	que	o	aces-
so seja inerente a trabalhos, pesqui-
sas, negócios da Bio Scan.

Os arquivos armazenados no servidor 
de arquivos da Bio Scan estão sujeitos 
a	 verificação	 de	 conteúdo,	 monitora-
mento de acesso e manipulação.

Os computadores, impressoras e de-
mais equipamentos de informática da 
Organização, e seus  respectivos  re-
cursos,  bem como os recursos de rede 
devem ser utilizados somente para os 
serviços da Instituição, salvo sob au-
torização prévia da liderança imediata.
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É	direito	da	Clínica	de	filtrar	qualquer	
conteúdo que possa ser acessado em 
seus computadores.

O colaborador deve zelar pelo o uso 
adequado dos equipamentos de infor-
mática.

As senhas fornecidas são de uso ex-
clusivo do colaborador, não devendo 
ser transferidas para terceiros.

Todos os funcionários que utilizarem 
internet, intranet, e-mail ou quaisquer 
outros meios de comunicação internos 
da empresa, são responsáveis pelo 
uso destes recursos, considerados 
ferramentas com propósito de contri-
buir para o trabalho diário. O uso in-
devido destas ferramentas, o acesso a 
sites indevidos e o envio de e-mails ou 
mensagens que não sejam pertinen-
tes ao trabalho do funcionário, pode-
rá acarretar em advertência ou outras 
penalidades

Penalidades

Aos funcionários que descumprirem 
as normas do Código de Conduta, 
politicas, leis, reuniões, treinamentos, 
campanhas, instruções de trabalho e 
legislação aplicável, serão aplicadas 
as seguintes penalidades:

1º	-	Advertência	disciplinar.

2º	-	Advertência	disciplinar.

3º	-	Advertência	disciplinar	e	perda	da	
premiação  por  três  meses  conse-
cutivos.

4º	 -	 Advertência	 punitiva	 podendo	
acarretar em suspensão.

RESSALVA: Em caso de faltas gra-
víssimas o funcionário poderá ser di-
retamente advertido por escrito, sus-
pensão ou até mesmo demissão por 
JUSTA CAUSA.

Nepotismo

Proibido a contratação de parentes de 
primeiro grau, exceto quando contrata-
do como aprendiz e este se desenvol-
ver	profissionalmente.
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Assédio moral

Considera-se Assédio Moral a expo-
sição dos trabalhadores a circuns-
tâncias humilhantes, degradantes e 
constrangedoras durante a jornada 
de trabalho e no exercício de suas 
funções.

Proibido qualquer tipo de compor-
tamentos abusivos e humilhantes, 
expressos por gestos, palavras e ati-
tudes que prejudiquem a integridade 
física e mental do empregado. Co-
brança de metas abusivas por parte 
de superiores hierárquicos, apelidos e 
conotações pejorativas.

Assédio sexual

O assédio sexual não se confunde 
com o assédio moral. No assédio se-
xual o constrangimento é dirigido ex-
clusivamente à obtenção de vantagem 
ou favorecimento sexual.

	De	acordo	com	o	artigo	216	–	A,	ca-
put, do Código Penal, o crime de assé-
dio sexual consiste no fato de o agente 
“constranger alguém com o intuito de 
obter vantagem ou favorecimento se-
xual, prevalecendo-se o agente de sua 
condição de superior hierárquico ou 
ascendência inerente ao exercício de 
emprego, cargo ou função”.

Para caracterizar o crime de assédio 
sexual, o constrangimento pode ser 

realizado verbalmente, por escrito ou 
gestos, mesmo que afastado o empre-
go de violência ou grave ameaça, pois, 
caso contrário, o delito seria o de estu-
pro	(CP,	art.	213).

Proibido prática de assédio sexual 
e não será admitido nenhum tipo de 
assédio moral e/ou sexual na Organi-
zação.

Exploração do 
trabalho escravo ou 
infantil

Não será admitido nenhum tipo de ex-
ploração de trabalho escravo ou infan-
til na Organização.

Cumprimento de leis e 
pagamento de tributos

A empresa cumpre todos os requisitos 
legais em sua área de atuação, além 
de honrar com o pagamento dos tribu-
tos relacionados às suas atividades.

Assédio Moral e 
Assédio Sexual
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Telefones Bio Scan - Unidades: 
Serra, Meridional e Campo Grande
Unidade Serra

Cobrança .......................... 3298-8602
Compras ...........................  3298-8612
Digitação ..........................	3298-8604
Faturamento .....................		3298-8605
Financeiro ........................	3298-8601 
Gerência ........................... 3298-8612
Médicos ............................	3298-8614
Qualidade ......................... 3298-8612
Recepção (1º Piso) ............ 												3298-8603 

3298-8609
Recepção (2º Piso) .............        			3348-5627 
Ressonância ....................	3298-8606
RH/DP ............................... 3298-8610
Suprimentos .................... 3298-8612
Tomografia .......................	3298-8607

Unidade Meridional

Coord. Atendimento ..........      2104-0866
Financeiro ........................ 2104-0879
Recepçãp Principal  ...........         2104-0858

2104-0859
2104-0860

Internados ....................... 2104-0872
SESMT / Manutenção .........        2104-0865
Faturamento Unimed ........      2104-0852
Raio-X ............................... 2104-0867
Comando RM ................... 2104-0868
Comando TC .................... 2104-0878
Laudo (US) ....................... 2104-0870
Laudo (TC e RM) .............. 2104-0875 
Resultados de Exames ... 2104-0856

Unidade Campo Grande

Portaria ............................ 2104-0306
Recepção (1º Piso) ..........	2104-0312

2104-0314
Recepção (2º Piso) .......... 2104-0301
Sala de Laudos (US)  .......... 		2104-0316
Enfermagem .................... 2104-0319
Comando RM ....................    2104-0319
Raio-X e Mamografia ..........        2104-0325
TI........................................ 2104-0331
Gerência Administrativa .	2104-0321
Contratos ......................... 2104-0329
Faturamento e Auditoria .. 2104-0304

2104-0307
2104-0308
2104-0309
2104-0320
2104-0326
2104-0327

RH/DP ............................... 2104-0322
2104-0317
2104-0328

Financeiro ....................... 2104-0323
2104-0315

Compras .......................... 2104-0303
Cobrança ......................... 2104-0300

2104-0305
Call Center ....................... 2104-0302
Coordenação Call Center . 2104-0318
Qualidade ......................... 2104-0313
SAC ................................... 2104-0324
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