
Comunicação Institucional é o processo de divulgação dos valores e objetivos de uma empresa ou

uma instituição. Ela define estratégias para que todos os públicos vinculados à organização,

externos e internos, tenham pleno conhecimento e reconheçam suas características e atributos,

como missão, valores, visão, conceito, cultura e personalidade. A Comunicação Institucional

promove a unidade das informações.

São finalidades da Comunicação Institucional da FUNDAHC:

a) Conscientizar a equipe sobre a importância da Comunicação no processo de construção e

fortalecimento da imagem institucional e seu papel estratégico na gestão

b) Promover uma comunicação institucional eficaz, incentivando e valorizando o público interno

c) Unificar o discurso entre o público interno a fim de zelar pela integridade da identidade

institucional

d) Orientar o relacionamento da FUNDAHC com seus públicos interno e externo, definindo

atribuições e responsabilidades no processo da Comunicação

e)  Disseminar a boa imagem da FUNDAHC entre seus públicos

f) Assegurar produtividade e qualidade no relacionamento com os públicos internos e externos

g) Permitir a troca de conhecimentos e informações que auxiliem na melhoria do desempenho

dos colaboradores e do atendimento aos usuários das unidades de saúde

h) Melhorar continuamente a assistência prestada à sociedade tanto nas unidades de saúde

quanto fora dela.

POLÍTICA

GESTÃO DE COMUNICAÇÃO

Tem como objetivo estabelecer diretrizes para orientar e normatizar o relacionamento da

instituição com seus diversos públicos estratégicos, garantindo comunicação eficaz e segura em

todas as etapas.

OBJETIVO

DIRETRIZES



Fluxo de Comunicação

Todos os setores da FUNDAHC e das unidades de saúde por ela geridas seguem as orientações

definidas na Matriz de Comunicação sobre canais a serem utilizados por prioridade e público.

Situações não relatadas no documento deverão obter aprovação da Assessoria de Comunicação

antes de serem realizadas. Está proibido a colaboradores, funcionários ou terceiros falarem em

nome da FUNDAHC ou das unidades de saúde sem anuência e aprovação prévia da Assessoria de

Comunicação.

 

Divulgação de imagem

A Assessoria de Comunicação da FUNDAHC é o único setor autorizado a conceder entrevistas e a

liberar imagens da instituição e das unidades de saúde por ela geridas aos meios de comunicação

de massa. Os colaboradores da FUNDAHC, sejam contratados, terceirizados ou prestadores de

serviço, ao assinar contrato com a fundação, concordam com o termo de uso de imagem que

autoriza captação de imagens e cenas para publicação nas redes sociais, site e outras publicações

da Fundação.

 

Comunicação com Pacientes e Familiares

Informações sobre documentos necessários e critérios de atendimento, internação, consulta e alta

deverão ser passados sempre que oportuno de forma clara, gentil e educada aos pacientes e seus

familiares, de modo a garantir transparência e agilidade na prestação de serviço.

 

Comunicação nas Unidades de Saúde

As ações internas das unidades, como implantação de novos sistemas, escalas de plantão, horários,

novas diretrizes e quaisquer informações que impactem no dia a dia e nas rotinas das equipes

seguirão um método estruturado de repasse de informações que tem como foco a agilidade e a

conformidade dos processos internos, além da eficácia no atendimento aos cidadãos. Para tal

poderão ser feitas reuniões, enviadas mensagens e e-mails ou utilizadas cartilhas e apresentações

virtuais ou impressas.



Comunicação com  colaboradores contratados, terceirizados e prestadores de serviço

As informações serão disseminadas de maneira estruturada e uniforme a todos os profissionais

envolvidos, buscando integrá-los à instituição. A comunicação com esse público é feita por

diversas ferramentas, como descrito na Matriz de Comunicação.

Comunicação com o Meio Externo

a) A comunicação com da FUNDAHC e das unidades por ela geridas com Imprensa, Ministério

Público, Secretarias de Saúde, Parceiros, Clientes e Sociedade Civil é pautada pela transparência,

participação e segurança da informação, criando um relacionamento salutar e respeitoso entre as

partes. Os canais de comunicação vão variar a depender do receptor, conforme consta na Matriz

de Comunicação.

b) Direção e colaboradores, sejam contratados ou terceiros, estão proibidos de falar em nome da

unidade ou da FUNDAHC sem aprovação prévia da Assessoria de Comunicação da fundação.

c) Está proibida a entrada nas dependências da unidade de representantes da imprensa, da

sociedade civil e de órgãos municipais sem autorização da Assessoria de Comunicação da

FUNDAHC e anuência prévia da direção da unidade de saúde. 

d) No caso de solicitações de visitas ou de entrevistas, a pessoa contatada deverá passar ao

solicitante o telefone e o e-mail de contato da Assessoria de Comunicação da FUNDAHC para

encaminhamento da demanda.
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