
MANUAL DO CANAL 
DE DENÚNCIA

https://sinalvital.com.br/


O QUE É CANAL DE DENÚNCIA? - OBJETIVO? - COMO ACESSAR O CANAL DE DENÚNCIAS? �������������������������3

COMO FUNCIONA?  - QUAIS SITUAÇÕES PODEM SER RELATADAS? ����������������������������������������������������������������4

É POSSÍVEL ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA DENÚNCIA?  ���������������������������������������������������������������������������5

COMO ACESSAR O CANAL DE DENÚNCIAS?  ������������������������������������������������������������������������������������������������������5

SOBRE A SINAL VITAL �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.facebook.com/werockcontent/
https://twitter.com/home?status=https%3A//twitter.com/rockcontent?lang=pt
https://twitter.com/home?status=https%3A//twitter.com/rockcontent?lang=pt


3

MANUAL DO CANAL DE DENÚNCIA

O QUE É CANAL DE DENÚNCIA?

O canal de denúncia é um meio pelo qual qualquer pessoa 

que se relacione com a Sinal Vital poderá realizar denúncias 

realizadas a serviços, comportamentos e práticas irregulares, 

ilegais ou indevidas ligadas a qualquer atividade da empresa. 

OBJETIVO?

O objetivo desse manual é estabelecer as normas e os 

procedimentos internos sobre a gestão, uso e monitoramento 

do Canal de Denúncias.

COMO ACESSAR O CANAL DE DENÚNCIAS? 

O canal preferencialmente deverá ser acessado via portal de 

denúncia ou, em casos excepcionais, via e-mail:

https://sinalvital.com.br/
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COMO FUNCIONA? 

A pessoal poderá realizar a denúncia de forma anônima ou 

identificada nos locais adequados. A denúncia será investigada  

pelo setor de Compliance da Sinal Vital, que poderá solicitar 

informações complementares ao denunciante, procedendo a 

investigação interna. Por fim, é gerado relatório sobre o caso  

para a decisão final do setor responsável. 

QUAIS SITUAÇÕES PODEM SER RELATADAS? 

Condutas criminosas, assédio e conduta antiética, atos contra 

a administração pública (lei 12.846/13), conflito de interesse, 

corrupção, fraude, entre outras atitudes suspeitas de qualquer player. 

Como relatar: Por favor, descreva a situação. Ao fazer seu relato 

observe os pontos abaixo para que sua denúncia seja a mais 

completa e detalhada possível, dessa forma contribuirá para que 

possamos ter êxito na apuração.

https://sinalvital.com.br/
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Assim, não se esqueça de incluir na descrição do seu relato, se possível: 

 # O quê: descreva a situação ou fato, que gostaria de relatar;

 # Quem: nome ou “apelido” de envolvidos  

(pessoas, empresas, testemunhas);

 # Quando: data exata ou aproximada em que ocorreu,  

ocorre ou irá ocorrer o fato/situação;

 # Onde: local, setor, área, departamento,  

unidade, da situação relatada;

 # Quanto: se for possível e tiver informações  

de quantidade, valores, volumes, etc.;

 # Evidências ou provas: se existem e onde podem ser encontradas.

Ao denunciante é garantida a não retaliação, o anonimato e o sigilo. 

É POSSÍVEL ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA DENÚNCIA? 

As denúncias serão feitas no site da Sinal Vital. 

Após a denúncia é gerado número de protocolo, sendo possível o 

acompanhamento da denúncia. 

COMO ACESSAR O CANAL DE DENÚNCIAS? 

O canal preferencialmente deverá ser acessado via portal de denúncia ou,  

em casos excepcionais, via e-mail: https://sinalvital.com.br/compliance

https://sinalvital.com.br/
https://sinalvital.com.br/compliance


A Sinal Vital é uma empresa que tem como premissa fundamental a excelência no atendimento 

e na entrega de seus produtos e serviços. Atuamos no setor de saúde, há mais de quinze anos, 

com o compromisso e a responsabilidade de fornecer produtos de tecnologia especializada.

Todo nosso empenho tem como objetivo proporcionar um sistema de saúde mais democrático, 

com a valorização do bem-estar e da eficiência no desempenho das atividades rotineiras dos 

profissionais de saúde. Um trabalho sério e de confiança, que impacta também na qualidade de 

vida das pessoas que são atendidas por esses serviços médicos.

Com uma equipe capacitada e profissionais experientes, a Sinal Vital oferece uma consultoria 

especializada que auxilia seus clientes no processo de escolha de produtos ou serviços. Para 

além da simples comercialização, temos o compromisso em garantir que boas escolhas, com o 

foco na otimização de resultados, sejam realizadas.

https://sinalvital.com.br/
https://www.facebook.com/sinalvitaloficial/
https://www.linkedin.com/company/sinal-vital-comercial-de-produtos-medicos-e-servicos/about/
https://blog.sinalvital.com.br/
https://www.instagram.com/sinalvitaloficial/?hl=pt-br

