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Introdutório 
 

 

 

Este material foi produzido com a finalidade de 

promover a integração dos Colaboradores do  SPA 

Médico Odontológico, com a apresentação da nossa 

história e diretrizes da Empresa, bem como nossos 

princípios, valores e  identidade, de acordo com o 

Sistema de Gestão de Qualidade e orientações 

voltadas ao atendimento de excelência ao Cliente. 

 

O Manual de Integração é um conjunto de orientações 

a respeito do funcionamento da Empresa, a fim de 

possibilitar o melhor entendimento do Colaborador em 

relação à função que desempenha. É um documento 

pautado em regras determinadas entre as partes e 

funções acordadas e direcionadas a cada um dos seus 

integrantes. 

 

A finalidade secundária do material é ser uma 

ferramenta para conduzir a Empresa à sua 

longanimidade e coesão. 
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Carta de boas-vindas   
 

Agora você faz parte do Nosso Time. É necessário 

conhecer um pouco da história que construímos, nossa 

Missão, Visão e Valores. Enfim, da nossa política de 

qualidade, bem como ciência de seus direitos, 

obrigações e das expectativas que temos em relação à 

sua postura profissional. 

 

Por este motivo, elaboramos este Manual que vai 

facilitar a sua integração à Empresa. Com base nele, 

esperamos contribuir com o seu crescimento profissional 

e, igualmente, sabemos que você contribuirá com o 

crescimento do restante da nossa equipe, no objetivo 

maior de bem atender aos nossos Clientes, mantendo e 

aprimorando o padrão de qualidade que existe 

atualmente no Spa. 

 

Sendo assim, apresento-lhes o meu lema: rodinha nos 

pés! 

 

Nossos pacientes necessitam do melhor atendimento, 

no menor tempo possível, por isso uma das qualidades 

que mais admiro é a proatividade. 

  

Temos uma equipe altamente qualificada que está 

pronta para lhe auxiliar no que for necessário. 

 

Juntos somos muito mais fortes!!! 

  



 4 

 

Por último, e não menos importante, quero deixar aqui 

a motivação maior de sermos uma referência na 

odontologia nacional: a excelência! Este objetivo 

sempre foi o nosso carro-chefe. Devemos trabalhar com 

um sorriso no rosto para construirmos novos sorrisos e 

aumentar a autoestima dos nossos Clientes. Esteja 

sempre com o seu melhor sorriso e pronto a servir ao 

Cliente, à Empresa, e a todos os nossos Colaboradores. 

 

Quero lembrar que você pode e deve sugerir alterações 

de melhoria em nossos manuais ou protocolos, 

enviando uma Intranet para a Gestora e também à 

Diretora com o assunto: Sugestão ou Melhoria. Toda e 

qualquer colaboração será muito bem-vinda. 

       

Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e em 

tudo que fazemos devemos depositar a excelência e 

dar o nosso melhor, o que exalta à Deus   e confirma que 

Ele habita em nós. 

 

 

Seja muito bem-vindo ao Spa Médico Odontológico! 

 

Beijo. 

 

  



 5 

Um pouco da nossa HISTÓRIA 
 

 

 

Em 1979 eu iniciei minha carreira na Odontologia em 

Uberaba-MG, na UNIUBE, e procurei descobrir quem era 

o melhor dentista da cidade. Depois de muito insistir, 

consegui ser estagiária do Dr. Aziz Carneiro, dentista 

muito famoso na época, mas também muito rígido e 

exigente. Atendia clientes Globais, como Vera Fischer, 

Perry Salles, Dedé, Mussum e Zacarias. Era um turco alto, 

sério e muito bravo. Ai de seus estagiários se não 

trabalhassem aos domingos! Na segunda ele nem 

conversava com a gente! Mas tínhamos uma 

recompensa: no final da tarde do domingo ele nos dava 

dinheiro para uma pizza. Como esperávamos por este 

momento!!! E como éramos orgulhosos de sermos seus 

estagiários! Era como se fosse um carimbo na testa de 

competência, disciplina, trabalho e dedicação. Todos 

notavam a nossa diferença na faculdade e isto nos 

orgulhava muito. 

A única coisa que ele exigia era que fôssemos 

diferenciados, os melhores da faculdade para 

honrarmos o seu nome. E assim acontecia com seus 

estagiários. 

Foi neste consultório que eu conheci tudo de melhor na 

Odontologia e me diferenciei “cem anos-luz” dos meus 

colegas. Fazia também estágio com dois professores de 

odontopediatria, trabalhava em um postinho fazendo 
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restaurações de amálgamas e extrações aos sábados à 

tarde, dava aulas particulares e vendia livros para 

ajudar na minha manutenção em Uberaba e ter 

algumas regalias como frequentar restaurantes que só 

os alunos mais abastados frequentavam.  

Às terças e quintas eu ia para Uberlândia no final da 

tarde com o Dr. Aziz e os protéticos. Trabalhávamos sem 

hora para acabar. Mas sempre com um lanchinho à 

noite. Adivinha de quem eu puxei esta história de 

trabalhar até de madrugada? E trabalhar com vários 

protéticos à tiracolo acompanhando os atendimentos? 

Sim, foi com o meu mestre, Dr. Aziz Carneiro. 

Aos finais de semana, nós, os estagiários, fazíamos 

restaurações e próteses nos funcionários da sua 

fazenda, sempre com sua anuência e orientação, é 

claro. Era tudo muito divertido! 

Enfim, em 1982, eu me graduei, me casei, nos mudamos 

para Uberlândia e eu comecei a trabalhar como 

colaboradora do Dr. Aziz. Comecei com alguns 

pacientes particulares, geralmente as domésticas dos 

pacientes dele, que sempre tinham algum tratamento a 

realizar. 

Em 1984 não existiam ainda Cursos de Especialização, e 

a UFU - Universidade Federal de Uberlândia precisava 

especializar os seus 11 professores. Abriram pouquíssimas 

vagas para completar aquela turma e eu consegui 

passar e participei, com muita honra, da Primeira Turma 

de Especialização de Prótese Dental do Brasil, junto com 
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todos os professores daquela Universidade. Foi uma 

alegria e um privilégio muito grande!  

Em 1998 terminei a Especialização em Implantodontia 

em São Paulo - capital, embora já fazia implantes desde 

estudante sob a supervisão do Dr. Aziz. É claro que eram 

outros tipos de implantes, que atualmente não usamos, 

mas fez parte da história da Implantodontia e de muitas 

pesquisas científicas. Eu é quem fiz todos os implantes, 

enxertos e cirurgias mais avançadas por 15 anos. 

Em 1989 vim pela primeira vez à Brasília procurar um 

local para a Clínica, já como sócia do Dr. Aziz. Eu quis 

me instalar no melhor bairro da cidade, o Lago Sul. Deu 

tudo certo! 

Montei um consultório com três cadeiras aqui nesta 

quadra, no Bloco E.  

E dá-lhe reformas ... Muitas mudanças, mas sempre Deus 

preparava o melhor!  

No início de 1991, já em carreira solo, mudamos para o 

Bloco C. Mais reformas, mais equipamentos, mais 

crescimento. 

No dia 21 de outubro de 1991 surgiu então o Instituto 

Odontológico, meu neném, o IO! 

 

Tinha três salas de consultórios e eu trabalhava sozinha. 

Enquanto atendia em uma cadeira, a outra já estava 

sendo preparada para o próximo atendimento e a 

terceira era de cirurgia. Indicava as endos e 
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tratamentos periodontais para os “tops” da época 

nestas especializações. E assim, aos poucos, os dentistas 

foram conhecendo o meu trabalho. 

Contratei endodontistas, periodontistas e protéticos 

para agregarem à minha equipe, e sempre com 

laboratório próprio, o que me facilitou a vida com 

melhores resultados. Eu fazia prótese, dentística e 

implantes, sisos e demais cirurgias avançadas. 

Em 2000 fiz o Mestrado em dentística em Campinas, o 

que completou as minhas outras especializações. 

Em 21 de outubro de 2009, teve início o novo projeto de 

ampliação da estrutura física e dos serviços oferecidos, 

com a inclusão também de procedimentos médicos 

ambulatoriais, procedimentos estéticos faciais e 

corporais e massagem. A partir de então, o antigo IO 

passou a se chamar SPA Médico Odontológico ou, 

simplesmente, SPA, ou seja, um local onde o paciente 

poderia se submeter a inúmeras intervenções em um 

único dia ou num curto prazo de tratamento, com a 

otimização de tempo. Mudança de conceito! 

O novo espaço possuía estrutura física de mais de 400 

m², distribuídos entre 5 consultórios, sala de cirurgia, 

laboratórios próprios, inclusive digital, e com a mais alta 

tecnologia, centro de esterilização, salas de 
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relaxamento, flat para repouso, estética facial, espaço 

infantil, cyber café e espaço gourmet. 

 

Desde o início de suas atividades, o SPA sempre teve 

uma clientela diferenciada, composta, em sua maioria, 

por funcionários públicos de alto escalão, 

embaixadores e funcionários de embaixadas, 

deputados, senadores e autoridades do Poder 

Judiciário. 

O SPA implementou processos de trabalho e de gestão 

mais eficientes afim de obter a certificação ISO 9001 e 

a acreditação ONA, importantes selos de eficiência 

reconhecidos no mercado, que certamente 

acrescentam ainda mais valor à marca e aos currículos 

de seus Colaboradores. 

Agora que você já conhece um pouco nossa história, 

ajude-nos a preservá-la e a divulgá-la, afinal, você 

também é parte da equipe do Spa! 

Novos desafios: mudamos para o Bloco D, este atual 

local. Mais reformas, novos equipamentos, mais 

colaboradores, mais treinamentos, enfim, mais 

profissionalização.  

 

Nasce o Spa Médico Odontológico, agora uma Clínica 

com todas as especialidades odontológicas, medicina, 
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estética, massagem e laboratórios convencionais e 

digital.  

 

Reconhecido como um dos mais completos e 

integrados Centros Odontológicos do Brasil, encontra-se 

em contínua expansão de suas atividades, e é um dos 

poucos em Brasília capacitados a atender todas as 

especialidades na área odontológica, desde simples 

restaurações até cirurgias mais complexas. 
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Quem SOMOS 
 

Somos uma Clínica Médico Odontológica 

multidisciplinar e bilíngue com tratamentos intensivos 

dentro do conceito de máxima qualidade e agilidade. 

 

O Spa tem uma  proposta diferenciada do mercado 

tradicional, pela tecnologia, conforto e agilidade na 

entrega de trabalhos. Possuímos ainda serviços  que 

agregam valores importantes aos tratamentos, tais 

como: ampla recepção que comporta 17 pacientes 

sentados confortavelmente, o que é muito importante, 

principalmente em tempos de pandemia; funcionários 

bilíngues em todas as áreas de atendimento para 

facilitar a comunicação com estrangeiros; contrato 

com UTI móvel; emergência 24 horas para o conforto do 

Cliente interno e externo; lanches, almoço e  jantar sem 

custo para pacientes que passam o dia todo na Clínica 

evitando que se locomovam nos intervalos de seus  

tratamentos; dois laboratórios de próteses, um deles 

digital; quatro técnicos disponíveis para 

acompanhamento dos trabalhos junto aos dentistas e 

pacientes, o que colabora para um resultado de maior 

qualidade estética, facilidade e conforto  aos dentistas.  

 

Durante os intervalos de atendimento, o Cliente tem 

disponível a cadeira de massagem corporal e escalda-

pés e massagista para massagens relaxantes nos pés e 
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nas mãos durante os atendimentos. As crianças têm o 

seu primeiro acolhimento no Espaço Kids. 

 

Em relação à segurança, contamos com alguns 

cuidados: 

 

• Todas as nossas imagens dentro do Spa são 

gravadas e armazenadas; 

• Todas as nossas ligações são gravadas e 

armazenadas; 

• Possuímos contrato com a UTI Móvel e o telefone 

consta ao lado dos computadores; 

• Possuímos contrato com uma Empresa de 

Segurança que nos alerta quanto a qualquer tipo 

de problema na entrada e na saída do 

Colaborador que abre e fecha a Clínica; 

• Contamos ainda com pontos de alerta de pânico 

em lugares estratégicos que você deve 

conhecer. 

 

O Spa entende ser fundamental que, antes de iniciar as 

suas atividades, você conheça todas estas informações   

importantes. Entretanto, caso ainda tenha alguma 

dúvida, por favor, procure a nossa Gestora. 

 

Seja muito bem-vindo ao Spa Médico Odontológico!  
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Nossa MISSÃO 
 

Mudar a autoestima do nosso Cliente nos tratamentos   

Odontológicos, Médicos e Estéticos com qualidade, 

agilidade, credibilidade e recursos tecnológicos de 

última geração, proporcionando um atendimento 

personalizado. 

 

 

Nossa VISÃO 
 

Ser reconhecido como referência nacional e 

internacional nas áreas de odontologia, medicina e 

estética, pela qualidade comprovada dos serviços 

prestados a seus Clientes. 

 

 

 

Nossos Valores 
 

• Excelência profissional 

• Atendimento personalizado 

• Inovação e tecnologia de ponta 

• Humanização das práticas 

• Responsabilidade social e ambiental. 

 

 

  



 14 

Nossos PILARES 
 

• Verdade 

• Excelência 

• Organização 

• Eficácia 

• Dinamismo 

• Proatividade 

• Praticidade 

• Prontidão 

• Agregação 

 

 

Política de Qualidade 
 

Buscar continuamente a qualificação dos 

Colaboradores, aquisição dos melhores recursos 

tecnológicos e prover políticas de responsabilidade 

social e ambiental com a participação dos Clientes 

internos e externos. 

 

Nossa CULTURA 
 

Equipe focada e com rodinhas nos pés. A pergunta é: 

para que dia e para que horas?  
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Nosso PROPÓSITO 
 

Satisfação plena dos nossos Clientes. 

 

 

 

O que FAZEMOS 
 

Pessoas felizes 
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Nossos SERVIÇOS 
 

 

O  SPA Médico Odontológico é uma Empresa que 

abrange os seguintes segmentos: 

 

  

• Análise Digital do Sorriso 

• Reabilitação oral 

• Endodontia 

• Cirurgias de enxertos e levantamento de seio 

• Implantodontia 

• Estética oral 

• Periodontia clínica 

• Cirurgias periodontais 

• Ortodontia tradicional e Invisalign. 

• Ortopedia funcional 

• Odontopediatria 

• Harmonização facial 

• Apneia do Sono 

• Cirurgia ortognática 

• Bichectomia 

• DTM/ATM 

• Medicina na área de gastrenterologia 

• Massagem e massoterapia 

• Laboratórios próprios: convencional para 

próteses móveis e laboratório digital para 

reabilitação oral 
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Nossos CLIENTES EXTERNOS 
 

• Diplomatas 

• Executivos 

• Exigentes 

• Bilíngues 

 

Temos a honra de atender dezenas de famílias que 

tratam suas 3 gerações há mais de 20 anos e, em uma 

delas, tratamos da bisavó, avó, tios, filhos e bisnetos, 4 

gerações. 

 

 

 

Nossos CLIENTES INTERNOS 
 

• Proativos 

• Família 

• Focados 

• Alegres 

• Dinâmicos 

 

Se identificam inteiramente com os pilares do  SPA 

Médico Odontológico. 
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O que todos devem saber 
 

Normas Gerais 
 

O  SPA Médico Odontológico possui um sistema de 

normas que regem todas as suas atividades. Temos 

normas de caráter geral e particular para cada serviço. 

 

Telefones importantes: 

Telefone e WhatsApp (61) 3***-***0 

Emergência 24 horas: (61) 9****-***0 

 

 Outros canais de contato com o  SPA Médico 

Odontológico são:  

 

• Site 

• Instagram 

• Facebook 

• E-mail 

• Ouvidoria Clientes externos: (61) 9****-***6 

 

O horário de funcionamento do SPA Médico 

Odontológico é de 08h às 19h de segunda à sexta-feira, 

e de 08h às 12h aos sábados. O intervalo para 

atendimento presencial tem duração de 1 hora, 

contudo a clínica permanece em funcionamento com 

o sistema de revezamento, ou seja, a Empresa funciona 
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durante o dia todo, sem intervalos, e se necessário, 

realiza atendimentos noturnos e aos finais de semana. 

 

Verifique com o Assistente Administrativo e o 

responsável pelo seu departamento quais as normas 

que dizem respeito às atribuições de seu cargo e à 

escala de almoço, para não prejudicar o bom 

funcionamento da Empresa. 

 

O SPA Médico Odontológico oferece o café da manhã 

para os Colaboradores e Parceiros todos os sábados, 

que deve ser usufruído antes do início da jornada. Você 

deve registrar o ponto após o seu café, já uniformizado, 

no início da sua jornada. 

 

A copa é o local destinado às refeições, exclusivamente 

nos horários pré-definidos na escala. 

 

Temos reuniões periódicas, para discussão de todos os 

assuntos e dúvidas inerentes aos resultados das 

atividades e experiências do Cliente, assim como 

reuniões técnicas para a discussão de casos clínicos. 

 

Você encontrará dentro das normas, vários manuais 

que, certamente, serão úteis ao seu trabalho. Eles têm 

por finalidade padronizar os serviços prestados pelos 

Colaboradores do Spa, garantindo assim, o nível de 
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qualidade proposto pela Diretora e a conquista da 

excelência na satisfação do Cliente.  

 

Todos os documentos confeccionados, bem como as 

informações enviadas por e-mail, deverão ser 

apresentados da seguinte forma: 

 

A. Fonte Century Gothic; 

B. Títulos 1, tamanho 16, negrito, escrita com a 1ª 

letra maiúscula e as demais minúsculas;  

C. Título 2, tamanho 14; 

D. Título 3, tamanho 12, sublinhado;  

E. Letras do corpo no tamanho 12; 

F. Cor cinza – Preto 35%; 

G. Salvas com o nome do arquivo contendo as 

iniciais maiúsculas e o restante minúsculo 

seguindo as regras da Língua Portuguesa. 
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Para todos os cadastros em empresas que necessitem 

de login e senha ou cadastro de telefone devem ser 

utilizados o e-mail e o celular. 

 

Todo e qualquer objeto pessoal, tais como bolsas, 

mochilas, aparelhos eletrônicos, dentre outros, deverão 

ser guardados nos armários disponibilizados.  
 

Em caso de qualquer perda, roubo ou extravio dentro 

do Spa, providências legais serão tomadas junto às 

autoridades competentes para a solução dos fatos. 

 

O Spa não se responsabiliza por quaisquer bens pessoais 

de Colaboradores que venham a desaparecer. 

 

 

Normas de Funcionamento 
 

As rotinas de Funcionamento da Empresa devem ser de 

conhecimento de todos os Colaboradores.  

 

Ao finalizar suas atividades no Spa, é de sua 

responsabilidade guardar todo o seu material de 

expediente no local previamente estabelecido e 

desligar o seu computador, impressora, luz, cadeira e 

equipamentos elétricos. Se for possível, verifique 

também se outros equipamentos elétricos do 

departamento estão desligados, janelas fechadas e se 
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todas as luzes estão apagadas. Caso constate 

vazamento de água em algum vaso sanitário ou 

torneira, comunicar imediatamente ao seu superior 

através de telefone e ao Departamento Administrativo 

para que providências sejam tomadas.  

 

Todos os aparelhos de ar-condicionado devem estar 

desligados, salvo o do CPD (Servidor), uma vez que este 

permanece ligado continuamente. Se constatar que 

janelas estão abertas, por favor, feche-as. O portão de 

entrada dos fundos da Empresa também deve estar 

sempre trancado para a nossa segurança. 

 

Verifique com o Assistente Administrativo quais são as 

permissões de acesso à chave e senha de alarme 

pertencentes às atribuições de seu cargo. 

 

A porta principal de acesso à recepção sempre se 

manterá fechada e destrancada e aberta pelo porteiro 

eletrônico durante o expediente. As portas do banheiro 

devem permanecer fechadas assim como a porta de 

acesso à área clínica.  

Os resíduos secos e orgânicos das lixeiras serão 

recolhidos diariamente e depositados na lixeira de 

coleta diferenciada na área de serviço. Os resíduos 

contaminados devem ser despejados nas lixeiras 

determinadas, situadas na clínica e são recolhidos 

diariamente, neste caso, pelo próprio Colaborador da 
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área clínica e despejados na bombona situada na área 

de serviço. 

 

É proibida a alimentação dentro do ambiente de 

trabalho assim como despejar líquidos (café, suco, 

água) nas lixeiras. 

 

Usar métodos discretos para chamar outro Colaborador 

como: mensagens instantâneas do Prodent ou ramal 

telefônico. Evitamos conversar em altos níveis de voz. 

É proibido falar, comentar ou citar o nome ou caso 

clínico de um Cliente na frente de outro Cliente. 

Não fazer mímicas ou falar baixinho com outro 

Colaborador durante o tratamento. 

Não mostrar os bilhetes diretamente ao Colaborador, 

mas colocá-los na mesa discretamente, fazendo com 

que seu colega o veja, sem cutucar o colega durante o 

atendimento. 

Não falar sobre defeitos de equipamentos ou chamar 

atenção das ASB’s durante os atendimentos. Os Clientes 

têm que sentir que tudo funciona plenamente. 

O estoque da Empresa fica sob a guarda do 

Departamento Administrativo. Qualquer solicitação de 

materiais deve ser realizada às sextas-feiras pelo Correio 

Eletrônico durante o período comercial. O 
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Departamento Administrativo tem o prazo de entrega 

do material solicitado até o dia seguinte às 12h, salvo 

algumas exceções. A agenda deve ser analisada com 

antecedência para a otimização dos atendimentos. O 

atendimento deve ser iniciado na hora agendada e 

com todos os materiais já previamente organizados na 

bancada. É proibido acumular material dentro dos 

Departamentos sem justificativa. 

 

Nos casos dos materiais solicitados de forma errada, 

incompleta ou que não possam ser reaproveitados em 

solicitações de troca, a responsabilidade financeira é 

do solicitante. 

 

A hierarquia no Spa é veemente respeitada. Em dúvidas 

de processos não solucionadas pela releitura do manual 

detalhado de tarefas, a linha hierárquica deve ser 

respeitada para a discussão do assunto.  

 

Nos casos extraordinários sobre relacionamento 

interpessoal, o Colaborador tem a liberdade para 

reservar uma reunião com a Gestora. Assuntos 

financeiros devem ser resolvidos diretamente com o 

Departamento Adm-Financeiro, conforme horários 

previamente estipulados. 
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Manutenção da Empresa 
 

As rotinas de Manutenção da Empresa devem ser 

seguidas por todos os Colaboradores, afim de se obter 

um ambiente limpo, organizado e seguro. 

 

Pensando em manter um ambiente agradável para 

todos com um toque personalizado, a Empresa possui 

um aroma específico e personalizado. No momento que 

não perceber o aroma em evidência, poderá solicitar à 

recepção para borrifar no ambiente. 

 

Os banheiros são lavados de duas a três vezes por dia e 

mantidos ao longo do dia com a remoção do lixo e 

higienização nos vasos e chão por várias vezes ao dia. 

Assim que perceber algo sujo ou desarrumado na 

Empresa, por favor, arrume, ou se não conseguir no 

momento, avise a pessoa responsável. 

 

Ao utilizar a geladeira da copa, manter os alimentos 

tampados, guardados em recipientes próprios e 

devidamente identificados com a data de abertura 

e/ou ingresso na geladeira. Percebendo que o seu 

alimento está fora da validade, por favor, descarte-o 

imediatamente. 

 

Todas as sextas-feiras, no final da tarde, a geladeira é 

limpa na sua totalidade e descartado todo e qualquer 
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alimento para a boa manutenção do equipamento e a 

biossegurança alimentar. 

 

O café e água são fornecidos pela Empresa. Faça uso 

consciente. Sugerimos a utilização de garrafinhas 

particulares. O Spa contribui para a sustentabilidade do 

planeta.  

 

Todos os equipamentos, que por ventura venha utilizar, 

devem ser guardados em seus respectivos lugares após 

o uso. Qualquer dano aos equipamentos, seja por culpa 

ou dolo, estará sujeito ao ressarcimento por parte da 

pessoa causadora do dano. A voltagem do Spa é 220V. 

Na dúvida, consulte um Colaborador mais experiente 

ou o seu líder, para evitar danos aos equipamentos. 

 

Lembre-se: o Spa possui todas as luzes de Led. As luzes 

de Led têm características interessantes de consumir 

pouco e também possuem alta energia ao serem 

ligadas. Portanto, ao sair de um ambiente que retornará 

ainda no mesmo período, não apague as luzes, o 

consumo de energia será otimizado desta forma. 

Somente nos casos de não-retorno no mesmo período, 

apague as luzes do local e desligue o ar-condicionado. 
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Acesso às áreas técnicas 
 

O acesso à área técnica é restrito aos Colaboradores ou 

terceiros acompanhados de membros da equipe do 

Spa. 

 

Evitamos a entrada de familiares, amigos ou demais 

pessoas sem autorização prévia de sua liderança. 

 

O acesso à sala de Estoque é exclusivo do Responsável 

pelas Compras. 
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Benefícios de todos os Colaboradores 
 

A. A todos os Colaboradores e seus familiares, o SPA 

Médico Odontológico fornece desconto de 50% 

para restaurações e cirurgias.  Instalações de 

implantes e coroas terão seus descontos 

combinados individualmente.  

 

B. O Colaborador do Spa que indicar um novo 

Cliente receberá uma premiação em 

reciprocidade à confiança e parceria 

empenhada. A premiação corresponde a uma 

porcentagem sobre o valor do honorário 

acertado com o Cliente pela Diretora.  

 

C. No tocante ao bem-estar, o Spa oferece café da 

manhã aos sábados, afim de agregar à equipe. 

 

D. O Spa reconhece a vida como o melhor benefício 

existente, e por isso comemoramos os 

aniversariantes com um bolo personalizado no dia 

de seu aniversário. Além disso, oferecemos um dia 

de bônus para desfrutar o descanso, o que deve 

ser programado com o seu líder no mesmo mês 

de aniversário. 

 

E. As datas comemorativas nacionais como Dia das 

Mulheres, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, e 

Natal, são comemoradas com confraternizações 
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internas, geralmente com almoço ou café da 

manhã. 

 

F. As finalizações são comemoradas no último dia 

de tratamento, após a avaliação final da Diretora 

e das fotos finais analisadas e comparadas às 

iniciais. Esta comemoração é realizada com um 

bolo personalizado com o nome do paciente, 

enfeites com balões e fotos para o Cliente e redes 

sociais. Para as postagens em redes sociais, o 

Cliente deve assinar uma autorização, que está 

disponível com os responsáveis pelo 

Atendimento. 

 

G. O Spa prioriza a educação  continuada e fornece 

treinamentos de equipes constantemente, assim 

como auxílio financeiro para cursos 

complementares à sua atividade, inclusive ao 

inglês para Colaboradores com no mínimo 1 (um) 

ano no Spa. 

 

H. Disponilizamos o acesso à medicina do trabalho 

de forma rápida e ágil, além de atendimento 

gratuito para os nossos Colaboradores. 
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Benefícios dos Colaboradores 

Contratados - CLT 
 

Benefícios Gerais 
 

Como funcionário do SPA Médico Odontológico você 

tem direito aos serviços do SESC – Serviço Social do 

Comércio. 

 

O SESC é mantido pelos empresários do comércio de 

bens, turismo e serviços e proporciona o bem-estar e 

qualidade de vida aos trabalhadores deste setor e sua 

família. 

 

O acesso aos serviços prestados pelo SESC está 

condicionado à apresentação, no ato da matrícula, de: 

 

• Carteira de Trabalho assinada; 

• Último contracheque; 

• Uma foto 3 x 4 recente; 

• Comprovante de residência; 

• CPF; 

• Guia da GRPS 

 

Matricule-se no SESC mais próximo de sua residência e 

usufrua dos benefícios. 

 

Para mais informações: sesc.com.br 
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Direitos Trabalhistas 
 

Os direitos garantidos pela CLT – Consolidação das Leis 

do Trabalho são: 

 

1 – Assinatura, anotação e atualização da CTPS – 

Carteira de Trabalho. 

No SPA Médico Odontológico a assinatura e a 

atualização da CTPS são realizadas pelo Departamento 

Adm-Financeiro. Assim, toda vez que for solicitado, 

entregue sua Carteira ao Departamento para que 

sejam procedidas as devidas anotações e atualizações.

  

 

2 – Pagamento 

O pagamento da remuneração é realizado até o 5º dia 

útil do mês seguinte ao trabalhado. Assim, seus 

compromissos devem estar de acordo com a data 

estabelecida. No  SPA Médico Odontológico não temos 

a prática do adiantamento salarial, salvo deliberações 

da Diretoria com o intermédio do Departamento 

Financeiro. 

 

3 – Férias 

Após cada período de 12 meses de vigência do 

contrato de trabalho, é direito do empregado gozar 

férias a partir do 13º mês, de acordo com o mapa 

montado pelo Assistente Administrativo. O SPA Médico 
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Odontológico normalmente opta por Férias Coletivas a 

serem gozadas entre o Natal e Réveillon. 

 

4 – Salário Família 

O Salário Família é direito do empregado que possuir 

filhos de 0 a 13 anos e 11 meses e cuja remuneração 

mensal não ultrapasse o teto, que até o mês 01/2021 era 

de R$ 1.503,25. Para que possa recebê-lo, é preciso que 

apresente a certidão de nascimento no prazo de 5 dias 

após o nascimento da criança e, a cada ano, 

caderneta de vacinação devidamente anotada e em 

dia. A Carteira de Trabalho também deve ser entregue 

para anotação do Salário Família no Departamento 

Adm-Financeiro. 

 

5 – Vale Transporte 

O Vale Transporte é outro direito do empregado. É 

proporcional aos dias trabalhados e a legislação 

permite um desconto no percentual de 6% incidente 

sobre o salário-base. 

 

6 – Vale Refeição/Alimentação 

A alimentação do SPA Médico Odontológico é 

remunerada conforme o SindSaúde preconiza todos os 

anos. No ano de 2021, o valor é de R$ 19,00/dia. 

 

7 – Licença Maternidade 

A Licença Maternidade é um direito de toda funcionária 

grávida ou adotante. Para ter direito ao benefício é 
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preciso entregar uma declaração médica do período 

da gestação. 

 

8 – Licença Paternidade 

A Licença Paternidade é um direito de todo funcionário 

que for pai. São 5 (cinco) dias corridos contados a partir 

do nascimento do(a) filho(a). Para ter o direito, o 

empregado deverá apresentar a certidão de 

nascimento ou documento expedido pelo hospital e 

gozá-la dentro das 3 (três) semanas subsequentes ao 

nascimento. 

 

 

9 – Décimo Terceiro Salário 

O décimo terceiro salário consiste no valor pago ao final 

de cada ano, podendo ser proporcional aos meses 

trabalhados se a admissão ocorreu naquele ano. No 

Spa o pagamento é realizado nos meses de julho e 

dezembro. 

 

 

10 – Horas Extras/Compensação 

O Spa tem a política de evitar horas extras. Caso ocorra 

uma situação que gere a necessidade de realização de 
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horas extras, a forma de compensação é pelo sistema 

de pagamento e desconto em folha. 

 

11 – SindSaúde 

O SindSaúde é o sindicato que determina e orienta as 

condutas trabalhistas dentro do setor de saúde. A data-

base do Sindicato é no mês de setembro. 
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Deveres dos Colaboradores Contratados 

– CLT 
 

Partindo do pressuposto da disciplina e do bom 

andamento dos serviços, todo Colaborador do SPA 

Médico Odontológico deve atender rigorosamente aos 

seguintes procedimentos: 

 

1 – Cumprimento do horário de trabalho 

O horário de cada Colaborador no SPA Médico 

Odontológico é variado (segundo a escala pré-

estabelecida), porém, deve ser cumprido 

rigorosamente no período previsto. Atrasos devem ser 

compensados, mas não devem ser tomados como uma 

prática normal; é proibida realizar a compensação do 

atraso no horário do intervalo para 

repouso/alimentação. 

 

2 – Cartão de ponto 

O ponto no  SPA Médico Odontológico é por meio de 

identificação facial constando a hora de entrada e 

saída, tanto no início do horário de trabalho, bem como 

horário de almoço e na saída. Se o Colaborador chegar 

muito cedo ao trabalho, deverá aguardar e registrar seu 

ponto somente quando faltar 5 minutos para o seu 
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horário de entrada ou propriamente no horário 

determinado. 

 

3 – Nos atrasos e nas ausências 

O Spa espera, que na eventualidade de um atraso, o 

Colaborador avise tão logo possível à sua liderança. 

Além disso, espera que o próprio Colaborador busque 

um substituto para a realização de suas atividades, no 

período do atraso/ausência. Sugerimos enviar 

mensagem eletrônica comunicando o problema e a 

solução. 

 

 

Informações Específicas – CLT 
 

Compete ao Colaborador admitido arcar com o ônus 

de toda a documentação da admissão, exceto o 

atestado médico admissional. Neste último, o 

Colaborador deve trazer a nota fiscal da despesa para 

fins de reembolso. O Spa tem o direito de checar as 

informações em empregos/trabalhos anteriores com 

órgãos e/ou pessoas competentes. 

 

O Colaborador do Spa deve manter seu cadastro 

(variação de residência, estado civil, nascimento de 

filho(a) etc.) sempre atualizado no Setor Administrativo.  

 

Os uniformes, crachás, chaves e outros materiais de 

apoio de trabalho, quando necessários e existentes, 
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serão entregues juntamente com um formulário de 

responsabilidade. 

 

O não início da rotina de trabalho uniformizado, quando 

esse existir, ou a não utilização do uniforme completo 

sempre que estiver nas dependências da Empresa, 

pode acarretar em advertências escritas e outras 

penalizações, como por exemplo, o não ingresso ao 

trabalho e a consequente perda do dia trabalhado e o 

descanso remunerado. 

 

É proibida a utilização do computador do  SPA Médico 

Odontológico para acessar redes sociais, aplicativos 

e/ou sites para fins pessoais. 

 

O celular pessoal de cada Colaborador deve estar 

guardado em seus pertences e somente utilizado fora 

da sua jornada de trabalho. 

 

O sigilo das informações dos Clientes e a respeito das 

informações adquiridas no desempenho de suas 

funções é outro ponto importante para a permanência 

do Colaborador no  SPA Médico Odontológico. O 

Colaborador deve agir aplicando o máximo de sigilo 

possível. 

 

As confraternizações, reuniões e seminários, além de 

outros, promovidos pela Empresa, com a participação 

espontânea do Colaborador, mesmo que fora das suas 

instalações, serão considerados como um 
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prolongamento, uma extensão do local de trabalho. 

Assim, o comportamento do Colaborador será levado 

em consideração para aplicação das regras e 

penalidades contidas neste manual. 

 

O  SPA Médico Odontológico  não faz “acordo” para 

transformar o Pedido de Demissão do Colaborador em 

Dispensa Sem Justa Causa.   
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Sobre o Atendimento ao Cliente do  SPA 

Médico Odontológico 
 

O atendimento telefônico ocorre diretamente no 

SAC/Recepção, que são responsáveis por filtrar e 

gerenciar as demandas.  

Todos os atendimentos devem passar pelo seguinte 

script: 

“Spa, nome, bom dia/tarde/noite”. Sempre deixando 

transparecer o sorriso e atenção em tudo que o Cliente 

está falando e leveza no atendimento. 

• “Como posso lhe ajudar?” 

• “Com quem eu falo?” 

• Ao transferir a ligação, o Atendente anterior deve 

passar todas as informações para o próximo 

Atendente responsável. 

• Colocar as solicitações em suas pendências e só 

removê-las após a sua resolução. Caso não 

consiga resolver no dia da ligação, retornar ao 

paciente, explicar o motivo e resolver o mais 

breve possível, sempre demonstrando eficiência e 

agilidade. 

A responsabilidade do bom atendimento é de todos os 

integrantes do Spa, seguindo o script descrito.  
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Roteiro do Acolhimento 
 

Um excelente acolhimento dos Clientes no Spa deve ser   

contínuo desde a primeira consulta até a finalização do 

tratamento.  

 

Na primeira consulta o paciente recebe um suco, café 

ou chá com um mini cartaz: “Seja bem-vindo ao Spa!” 

Se o Cliente for estrangeiro, contamos com uma 

atendente bilíngue para este acolhimento. 

 

É oferecido o tour pela Clínica em Português ou Inglês 

após o preenchimento da anamnese. O Cliente vai 

para o CD responsável pela primeira consulta, recebe a 

Preservação e a Diretora vai até este consultório para 

conhecê-lo com uma pequena entrevista e avaliação 

prévia. 

 

Nesta consulta, devemos explicar minuciosamente 

como é o nosso Protocolo de atendimento, perguntar 

se tem radiografias anteriores, mesmo em outros países. 

Explicar a importância de ter esta documentação em 
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seu computador para comparação periódica aqui ou 

fora do Brasil. 

 

Explicar a importância das fotografias para a 

comparação das retrações gengivais, desgastes, 

fraturas ou cáries. 

 

Oferecer simulações em computador, o mock-up, 

dentre outros tratamentos. Nesta consulta solicitamos 

sempre a documentação completa, a não ser aquele 

paciente que só quer uma preservação, principalmente 

os estrangeiros. Não insistir. 

 

Na Fenelon, solicitamos dois tipos de Exames: O 

Protocolo Estético ou o Protocolo Ortodôntico:  

 

- Protocolo Estético: Panorâmica, periapicais totais, bite 

wings e todas as fotos. 

 

A tomografia deve ser solicitada neste momento, caso 

o Cliente tenha regiões edêntulas. 

 

O paciente pode fazer esta documentação na 

radiologia de sua preferência, mas temos uma parceria 

com a Radiologia Fenelon, por ser a mais próxima do 

Spa e, com isto, o Cliente tem mais conforto. Sendo 

assim, podemos contar com algumas contrapartidas. 

Explicar ao paciente que os nossos Clientes não ficam 

na fila na Fenelon. Caso necessário, devemos ligar na 

Radiologia e solicitar à gerente uma atenção especial. 
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Explicar que, ao chegar lá, chame a gerente. Ela vai 

atendê-los e, somente lá dentro, mostrar a solicitação. 

Explicar que esta documentação é demorada e dura 

entre uma hora e uma hora e meia para que não gere 

ansiedade e estresse durante este atendimento. O 

estrangeiro não gosta de surpresas, quer tudo 

explicadíssimo e detalhado. 

 

Se, durante a primeira consulta, percebermos que o 

Cliente tem a necessidade de ortodontia, fazer o 

pedido de Protocolo Ortodôntico, para evitar que o 

paciente volte para a complementação radiológica 

após a consulta de planejamento.   

 

O paciente deve sair com a data do planejamento 

agendada com a Coordenadora e/ou a Diretora com 

conciliação nas agendas. Se ele não concordar com 

este agendamento, inseri-lo no Contatar e colocar em 

suas pendências para não se esquecer daquele 

paciente. 

 

Após a consulta de Planejamento e sua aprovação, 

cabe ao Gerente de Relacionamento acompanhar a 

satisfação do andamento do tratamento alinhado com 

o Coordenador Clínico que é responsável por 
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acompanhar o andamento do tratamento 

propriamente dito. 

 

O acolhimento aos Clientes, portanto, constitui em 

receber o novo Cliente e direcionar aos tratamentos 

necessários com agilidade e otimização das agendas.  

 

Cada departamento tem a sua sistemática de 

acolhimento, porém é o Departamento de Segurança 

e acolhimento do Cliente que acompanha do início ao 

fim esse tratamento. Colabore e fique atento para que 

tudo aconteça da melhor forma possível, não deixando 

transparecer algum deslize ou falha da clínica ou de um 

Colaborador. 

 

Conhecer o que o Cliente deseja é de extrema 

importância. 
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Rotinas de Recebimento e Pagamento 
 

 

O Recebimento é o responsável pelas transações 

financeiras com os Clientes, podendo solicitar o auxílio 

dos atendentes da Recepção. Qualquer outra 

demanda financeira é de responsabilidade do 

responsável pelas Compras. 

 

 
 

Documentações Utilizadas no SPA 

Médico Odontológico 
 

 

Toda documentação relacionada ao atendimento 

deve ser transcrita para o sistema. O  SPA Médico 

Odontológico trabalha com documentação 

exclusivamente digital.  
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Software de Gerenciamento e Servidor 
 

Todo Colaborador, conforme a sua função, dispõe de 

uma senha individual para uso no Sistema Prodent, além 

do login do usuário, senha de ingresso na sua máquina 

de trabalho. É sua responsabilidade a guarda e a 

utilização dela, bem como a inserção de informações 

completas e corretas. Não passe estas senhas a nenhum 

Colaborador. 

 

Antes de adicionar uma nova informação, o 

Colaborador tem a responsabilidade de verificar se o 

cadastro do Cliente está completo, bem como as 

informações específicas de cada Setor. O Colaborador 

que encontrar alguma falha na alimentação do 

cadastro deve acionar o responsável e notificá-la via 

correio eletrônico.  

 

A responsabilidade de cadastro de Cliente é exclusiva 

da Recepção enquanto a de cadastro de fornecedores 

é exclusiva do responsável pelas compras. 

 

O servidor do SPA Médico Odontológico está 

organizado de maneira que cada perfil de usuário tem 

o seu acesso específico. A guarda dos documentos, 

somente deverá ser realizada dentro da pasta 

específica que se encontra dentro do diretório, e 

quando não for possível, dentro do próprio sistema 
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Prodent. Todas as informações de senha e usuário 

devem ser apresentadas pela Gestora. 

 

 

Gestão de E-mails 
 

Todos os Colaboradores possuem seu e-mail individual e 

deve ser respeitada a organização indicada no seu 

Detalhamento de Tarefas. 

 

O e-mail é corporativo, você deve respeitar as normas 

estabelecidas nesse manual. 

 

O e-mail deve ser o primeiro processo iniciado na rotina 

e se mantém aberto durante o dia inteiro. Sempre que 

acessá-lo, deve-se observar todos as demandas que 

estão na caixa de entrada com alta performance na 

sua resolução. 

 

 

Atendimento ao Cliente / Fornecedor 
 

Antes de todo o atendimento ao Cliente o Colaborador 

deve acessar e identificar se existe alguma demanda 

sobre o atendimento: 

• Correio eletrônico 

• Observações do Cliente/fornecedor 

• Contatar do Cliente/fornecedor 

• Odontograma 
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• Agenda  

• Agenda da Recepção 

• Cadastro do Cliente/fornecedor 

 

 

Compliance 
 

Comply, em inglês, significa “agir em sintonia com as 

regras”, o que já explica um pouco do termo. 

Compliance, em termos didáticos, significa estar 

absolutamente em linha com as normas, controles 

internos e externos, além de todas as políticas e diretrizes 

estabelecidas para o seu negócio. É a atividade de 

assegurar que a Empresa está cumprindo à risca todas 

as imposições dos órgãos de regulamentação, dentro 

de todos os padrões exigidos no seu segmento. 

 

Esse manual faz parte da transparência implantada 

pelo SPA Médico Odontológico, em prol da 

manutenção saudável dos processos. 

 
 

LGPD e CRO 
 

A Lei 13.709/2018 conhecida como Lei Geral de 

Proteção de Dados é de extrema importância assim 

como o código de ética Odontológico para o profundo 

conhecimento de todos os integrantes do  SPA Médico 

Odontológico. 
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O  SPA Médico Odontológico ainda 

espera que todo colaborador: 
 

Tenha um perfil acolhedor, sereno, tranquilizador. Que 

esteja sempre disponível para o atendimento 

humanizado. 

Apresentar-se ao trabalho com aparência e condições 

de higiene compatíveis com o ambiente, evitando, por 

exemplo: calças jeans; roupas decotadas e/ou 

transparentes; cores fortes em esmaltes de unha e em 

peças íntimas, que possam transparecer embaixo do 

uniforme; brincos e demais acessórios exagerados e 

chamativos, maquiagens fora do nosso padrão. 

Na entrada, deixar o celular no silencioso. É 

expressamente proibido o uso do celular para assuntos 

pessoais durante o atendimento. 

 

Tenha a devida consideração com os seus superiores 

hierárquicos, subordinados e companheiros de 

trabalho. Zele pelo ambiente físico, moral e harmônico 

de trabalho, nunca faltando com o respeito aos demais 



 49 

Colaboradores, independentemente do nível 

hierárquico.  

 

Acate e cumpra com presteza as suas atribuições.  

 

Seja sempre solícito e atencioso ao falar com os outros 

Colaboradores. Desempenhe seu trabalho com zelo e 

espírito de colaboração. 

 

Trabalhe com a necessária atenção, a fim de evitar 

retrabalhos e prejuízos materiais. 

 

Desenvolva-se de modo que possa obter sempre o 

maior rendimento e eficiência, evitando o desperdício, 

dentro da qualidade exigida em si mesmo. 

Trabalhe com segurança de forma a evitar acidentes 

consigo ou com companheiros de trabalho. 

 

Zele pela boa ordem, limpeza e condições de higiene 

do local de trabalho, bem como nas demais 

dependências da Empresa. 

 

Mantenha o bom humor e o espírito de equipe, 

auxiliando o colega quando o mesmo estiver 
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sobrecarregado. O resultado é responsabilidade de 

todos.  

 

Tenha alto grau de iniciativa, isto demonstra o 

compromisso profissional e proatividade.  

 

Comunique-se com cortesia e amabilidade, evitando 

situações e palavras desagradáveis durante todo o 

trabalho. Obrigado(a), por favor, com licença etc., são 

palavras mágicas, que fazem toda a diferença. 

 

Responsabilize-se pelos bens do  SPA Médico 

Odontológico que lhes forem entregues, respondendo 

por eles, em caso de perda, estragos ou inutilização, 

seja por mau uso ou por negligência, imperícia, 

imprudência ou dolo. 

 

Submeta-se com aproveitamento satisfatório aos 

programas de treinamento e desenvolvimento do SPA 

Médico Odontológico. 
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O que não esperamos que seja feito  
 

Agir de maneira a prejudicar o bom andamento dos 

serviços, acarretando desequilíbrio moral ou prejuízo no 

desempenho de suas obrigações. 

 

Promover brincadeiras desrespeitosas, piadas, 

algazarras, gritarias, atropelos, bem como palavras de 

baixo calão, tais como gírias e palavrões. 

 

Permanecer, nas horas de trabalho, em local que não 

seja o indicado para o serviço. 

 

Ter comportamento relacional dentro do ambiente 

empresarial, lembrando que estamos em um meio 

profissional, ou seja, corporativo. Sendo assim, não 

devemos usar trajes indevidos e nem agir de forma 

constrangedora a outras pessoas. Exemplo: namoro, 

nudez, carícias demasiadas. 

 

Exercer comércio interno durante o horário de 

expediente. 

 

Portar arma de qualquer natureza. 

 

Usar bebidas alcoólicas, entorpecentes, bem como 

apresentar-se embriagado ou sob efeito de substâncias 

entorpecentes. 
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Realizar serviços para si ou para terceiros usando tempo, 

máquinas, equipamentos, materiais ou veículos do  SPA 

Médico Odontológico, sem a devida autorização da 

Diretoria. 

 

Introduzir pessoas estranhas ao serviço e/ou ex-

empregados nas instalações do  SPA Médico 

Odontológico, sem prévia autorização da  Gestora ou 

Diretora, como dito anteriormente. 

 

Entreter-se nas horas de serviço em conversação, 

celular, leitura e ocupação estranhas ao serviço, sem 

prévia autorização da Diretoria. 

 

Deixar desorganizados os espaços utilizados na copa, 

sala de treinamento ou reunião. 

 

Utilizar a mesa de trabalho como refeitório ou mesmo 

dormitório. 

 

Desrespeitar, desacatar ou desobedecer às ordens e 

recomendações de superiores hierárquicos. 

 

Organizar sorteios, rifas, apostas, sem a devida 

autorização da Diretora. 

 

Estar alheio aos problemas do SPA Médico 

Odontológico ou de seus colegas de trabalho. 
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Limitar-se às suas atividades, evitando dar auxílio ao 

colega necessitado ou assoberbado. 

 

Utilizar qualquer outro acessório que não faça parte do 

uniforme, como prender caneta ao cabelo. 

 

Acumular tarefas sem justificativa coerente.  

 

Interromper atendimento ao Cliente para resolver 

assuntos não urgentes. 

 

Atitudes de discriminação sejam elas quais forem, com 

colegas de trabalho, superiores hierárquicos, Clientes, 

fornecedores ou quaisquer pessoas que se relacionem 

com você no seu ambiente de trabalho. 
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Vigência desse Manual 

 
 

O presente manual vigerá por tempo indeterminado, 

contado a partir da data da sua assinatura. 

 

 

 

Colaborador:  

 

___________________________________________ 

 

 

 

CPF: _____________________ 

 

 

Data: _____ / ______ / _______ 

 


