
Saúde com espírito público e eficiência do privado.





Qual a probabilidade de um nordestino nascido em Remanso, nos “barrancos” do Rio São 
Francisco, 10° filho de um vaqueiro, se formar em Medicina pela Universidade Federal da 
Bahia, se especializar em pneumologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
se tornar um dos mais brilhantes “fellows” do Sir Jonh Crofton na Universidade de Edimburgo 
na Escócia, e do renomado imunologista, Professor Jack Pepys, na Universidade de Londres? Se 
você pensou: muito baixa, a assertiva é a mais plausível e provável! No entanto, contrariando a 
probabilidade, o Doutor Sócrates, por conta da pressão familiar e da necessidade que o destino 
lhe impunha, resolveu se dedicar aos estudos, arregaçou as mangas e as “pestanas”, e através 
da educação conseguiu ascender socialmente com dignidade em uma sociedade desigual e 
socialmente injusta.
 
“O menino do Remanso”, durante os 45 anos de sua curta e produtiva vida, se destacou com 
excelência nas atividades profissional, acadêmica e empresarial, deixando por onde passou, e 
com todos que conviveu, seu exemplo de entusiasmo pela vida e dedicação à saúde e educação. 
Creditava e ensinava que “a educação é a única alternativa para uma sobrevivência digna, qualquer 
que seja o sistema político-econômico vigente”.
 
Foi neste contexto de forte influência familiar, do exemplo de educação e cidadania que, aos 
39 anos, dos quais 20 dedicados a cuidar da saúde e das vidas da nossa gente, na condição de 
estudante e depois médico, que resolvi fundar uma Organização Social (OS) – Instituto Sócrates 
Guanaes (ISG) – com a missão de “promover saúde através da educação”.
 
Nos primórdios de minha carreira médica tive a feliz oportunidade de trabalhar nas Obras Sociais 
de Irmã Dulce (OSID) e posteriormente na Fundação José Silveira (FJS), tendo o gratificante 
exemplo da convivência e do aprendizado de seus fundadores, na pessoa da nossa “Santa Irmã 
Dulce” e da aguçada Inteligência do Prof. Silveira, ambos determinantes na minha formação 
humanística. Neste mesmo tempo, tive o convívio com o Deputado Federal Antônio Brito que, 
à época, foi coordenador da Ação Social, enquanto eu assumi a coordenação médica da FJS, 
ambos “discípulos” do Doutor Norberto Odebrecht – vice-presidente do CONAD da FJS – que 
nos embebia da Teoria Empresarial Odebrecht, no momento em que dei meus primeiros passos 
no entendimento da gestão, descentralização responsável, partilha de resultados e meritocracia.
 
Este rico período de aprendizado marcou indelevelmente o meu destino, servindo como um 
“Doutorado Honoris Vitae”, em Responsabilidade Social e Desenvolvimento Sustentável.
 
Aos 13 dias de Julho de 2000, fundamos esta “associação civil sem fins lucrativos”, motivada 
a incentivar tantos outros “Sócrates”, à margem da sociedade, a desafiarem a probabilidade e 
ascenderem socialmente.Tudo isso, através da educação, que contribui para promover e cuidar da 
saúde da nossa gente, acreditando que a saúde é o maior patrimônio de nossas vidas e também 
obrigação do Estado – que deve assegurar este direito humano irrevogável – e da sociedade civil 
organizada, que também possui esse dever.
 
 Eficiência de gestão e transparência são fundamentais para uma Organização Social buscar 
recursos de terceiros, quer seja em parceria com o setor público e/ou privado. Para tanto, é 
obrigatório aplicar bem e comprovar cada centavo recebido, para cumprir sua nobre missão. Bem 
dizia Mãe Hilda do Jitolú aos seus filhos: “cuidado com o dinheiro dos outros”.
 
Neste contexto, somos austeros e intransigentes na condição de mentores e fundadores do 
Instituto e, com uma pitada de humor, tenho dito: “se não fosse para criar uma instituição idônea 
e competente, jamais poria o nome do meu pai, escolheria o nome do pai de outro!”.
 
Vamos em frente, sempre. Com saúde e educação.

André Guanaes
Fundador e Superintendente Técnico-Científico
Doutor em Ciências da Saúde - USP

APRESENTAÇÃO





Ser uma Organização Social referência no Brasil em formar 
gente para cuidar da saúde da nossa gente, tendo  a educação 
como mola propulsora, o ensino e a pesquisa como ferramentas, 
e a gestão como meio para promover saúde com eficácia e 
eficiência que a nossa gente merece.

• Saúde é prioridade: dever do Estado e obrigação de cidadania, 
universal e de acesso com igualdade e equidade;

• Educação é fundamental: sendo o ensino e a pesquisa 
ferramentas essenciais para eficiência do processo; 

•Humanização é diferencial: do processo de promover saúde, 
assistir na doença e cuidar do paciente; 

• Ética como única censura: é determinante fazer o bem, não 
fazer o mal, com autonomia e justiça; 

• Gestão eficiente é responsabilidade social: aprender a fazer 
saúde com qualidade e com melhor custo possível é uma 
obrigação social;

• Capital Humano é o maior patrimônio: formar gente e 
garimpar “pérolas humanas”;

• Desenvolvimento sustentável: captar e gerir o “dinheiro bom” 
para cumprir nossa missão; 

• Transparência com dinheiro dos outros: auditar e apresentar 
onde e como foram aplicados os recursos financeiros;

• Parceria para somar “expertise”: multiplicar ativos e dividir 
resultados;

• Meritocracia para premiar o trabalho e resultados pactuados.

Saúde através da educação.

Para tanto, o ISG desenvolve e mantém cinco principais áreas 
de atuação e centros de resultados (CR): 

 • Gestão e Consultoria em Saúde;

 • Programa de Atenção Básica à Saúde;

 • Ensino e Desenvolvimento Profissional;

 • Laboratório de Treinamento e Simulação em Saúde;

 • Pesquisa Clínica Aplicada.

Saúde com espírito público e eficiência do privado.

MISSÃO VALORES

CONCEITO

VISÃO

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES
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GESTÃO E CONSULTORIA EM SAÚDE
GESTÃO E CONSULTORIA EM SAÚDE

O ISG acredita que a educação é a ferramenta fundamental 
para desenvolver saúde de qualidade, por isso, todas as suas 
atividades são focadas nessa perspectiva, atuando também com 
Ensino e Pesquisa, Laboratório de Treinamento e Simulação em 
Saúde e Pesquisa Clínica Aplicada.

Através da gestão de unidades de saúde, que compreende desde            
a atenção básica até as unidades de alta complexidade, o ISG oferece 
atendimento digno à população e cria condições de disponibilizar 
campos de estágio propícios, para formar gente capacitada                              
e comprometida, a fim de cuidar da saúde da nossa gente. 

O Instituto entende por Gestão em Saúde a capacidade de gerir 
assistência médica, promover atenção básica à saúde, reabilitar 
quando possível e cuidar sempre, com qualidade e melhor 
custo possível com ênfase na ética e humanização.

Fundado em 13 de julho de 2000, com sede na cidade de 
Salvador – Bahia, o Instituto Sócrates Guanaes - ISG é uma 
organização civil de direito privado, sem fins lucrativos, com 
a missão de promover saúde através da educação, qualificado 
como Organização Social e reconhecido como utilidade 
pública municipal e estadual. É referência na formação médica 
e multiprofissional na área da terapia intensiva e pioneiro no 
tratamento humanizado em ambiente hospitalar.

Em 2012, dando continuidade a sua missão de promover saúde 
através da educação, o ISG iniciou sua expansão pelo território 
nacional, se qualificando como Organização Social também em 
Goiás, Rio de Janeiro, Paraíba e Santa Catarina, credenciando 
–se nesses Estados para atuar com gestão e consultoria em 
saúde. Atualmente contam com a sede Institucional que fica 
em Salvador – BA,  as Sedes Operacionais que ficam no Rio 
de Janeiro - RJ e em São Paulo - SP, além de um escritório em 
Goiânia - GO. O ISG acredita que a educação é a ferramenta 
fundamental para desenvolver saúde de qualidade para 
nossa gente. Por isso, todas as suas atividades são focadas 
nessa perspectiva, atuando também com Ensino e Pesquisa; 
Laboratório de Treinamento e Simulação em Saúde e Pesquisa 
Clínica Aplicada.
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Transparencia : para 
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e como todo o dinheiro 
recebido foi gasto
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O ISG participou e venceu o processo de licitação para executar 
ações e serviços de saúde na primeira Unidade de Assistência 
em Alta Complexidade Cardiovascular da Bahia, no Hospital 
Ana Néri – SESAB/INCOBA.

O Instituto assumiu com sucesso o CG e agregou benefícios 
para a população e governo do Estado da Bahia, através da 
implantação e realização de serviços de saúde com qualidade, 
eficiência e humanização.

Inserido no contexto da rede de saúde do SUS, o ISG cumpriu as 
metas operacionais, financeiras e de produtividade pactuadas, 
e promoveu ações de ensino e pesquisa na área de cardiologia 
e cirurgia cardiovascular. 

Esse serviço foi a pedra angular para implantar o sistema e a 
Rede de Atendimento Cardiovascular do Estado da Bahia.

Instituto do Coração da Bahia 
(INCOBA) - Salvador, Bahia.
Gestão 2006-2007

Foto oficial de inauguração do INCOBA - Acervo de imagens 

Inaugurado em 18 de fevereiro de 2000, foi planejado e 
implantado pelo Dr. André Guanaes, na condição de sócio-
fundador e também mentor do ISG. Idealizado para oferecer 
atendimento de qualidade e assistência humanizada a uma 
parcela importante da cidade de Salvador, o hospital logo se 
tornou referência no atendimento e na formação de recursos 
humanos em Medicina Crítica (Emergência e UCI), funcionando 
como Hospital de Ensino com 110 leitos, sendo 30 leitos de 
UCI, 20 leitos de Emergência e 5 salas cirúrgicas.

O hospital apresenta produtividade anual de 3 mil procedimentos 
cirúrgicos, 50 mil atendimentos de emergência, 30 mil 
consultas ambulatoriais e 150 mil procedimentos diagnósticos.

Na precípua missão de “promover saúde através da educação 
e pesquisa” sendo hoje um dos maiores centros de formação 
de recursos humanos em Medicina Crítica (Emergência e UTI) 
do Brasil, participando de várias atividades educativas e de 
pesquisa do setor de saúde. Este sucesso só foi possível devido 
a diversas parcerias com renomadas instituições de ensino e 
pesquisa e da excelência e comprometimento de nossa equipe 
de Conselheiros, Corpo Docente, Colaboradores e Parceiros 
comprometidos a nossa missão e com nossa comunidade.

Foto oficial de inauguração do HC - Acervo de imagens 

CONHEÇA A SEGUIR 
NOSSOS EXEMPLOS 
DE SUCESSO 
DE GESTÃO:

Hospital da Cidade (HC)
Salvador, Bahia.
Gestão 2002-2008
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O ISG participou da seleção do Edital 004/2010, a qual venceu       
e assumiu o processo de implantação, operacionalização, gestão    
e execução das Ações e Serviços de Saúde do Hospital Estadual da 
Criança, CG 040/2010. Em seu primeiro dia de funcionamento, 26 
de agosto de 2010, recebeu a visita da Excelentíssima Presidenta, 
Sra. Dilma Rousseff, na condição de candidata.

O Hospital Estadual da Criança (HEC) foi idealizado para ser 
referência nacional no atendimento às especialidades pediátricas 
de média e alta complexidade, e na formação de profissionais 
capacitados a oferecer assistência de qualidade e diferenciada às 
crianças da Bahia, cumprindo sua função de Hospital de Ensino.

Atualmente, o HEC conta com 317 leitos: 37 Unidades de Pronto 
Atendimento, 40 leitos de UTI Pediátrica, 30 leitos de UTI Neonatal 
e 210 leitos de internamento, além de 10 salas cirúrgicas e um 
avançado Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT). 

Nos primeiros dois anos de gestão, o HEC já se tornou 
referência pela qualidade, eficiência e humanização da 
assistência, bem como na formação de recursos humanos. 
Neste contexto, o hospital recebeu reconhecimento da 
sociedade organizada, o que é manifestado nos relatos e nas 
visitas de ilustres personagens da nossa política, academias, 
lideranças profissionais e classistas das mais representativas 
entidades oriundas de todo o país.

Hospital Estadual da Criança 
(HEC) - Feira de Santana, Bahia
Gestão 2010-2012

Festas Populares - Salvador, Bahia
Gestão desde 2011.

O Carnaval de Salvador é a maior festa de participação popular 
do planeta. Criado e mantido pelo povo, atrai multidões com 
mais de 2 milhões de foliões baianos e turistas. 

A assinatura do Contrato de Gestão 058/2011 fez com que 
a Prestação de Serviços de Saúde atendesse o acréscimo 
extraordinário na demanda durante o carnaval e em todas as festas 
populares de Salvador. Oferecendo serviços de saúde técnico 
e especializado, através de assistência à saúde com aspectos 
preventivos, assistenciais, curativos e no âmbito geral, visando 
assegurar atendimento de urgência e emergência 24 horas.

Ao longo do ano, são 41 festas que atraem turistas de todo        
o Brasil e de várias partes do mundo. 

No Carnaval, foram 13 Postos de Atendimento onde estiveram 
envolvidos mais de 500 profissionais. Segundo informações 
da Secretaria Municipal de Saúde, foram realizados 6.838 
atendimentos, desde simples curativos até cirurgias de alta 
complexidade, como as realizadas pelas equipes de bucomaxilo.

Enfa Fernanda Sales e Dr. Celso Sant’Anna - Carnaval 2011 
Acervo de imagens

Visita da Excelentíssima Presidenta, Sra. Dilma Rousseff
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Em 2012, com 12 anos de sucesso na missão de promover saúde 
através da educação, o ISG iniciou sua expansão pelo território nacional, 
participando e vencendo o Chamamento Público nº 002/2012 do 
estado de Goiás. Tal procedimento buscava selecionar uma instituição 
sem fins lucrativos para firmar contrato de Gestão, objetivando                     
o Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços 
de Saúde do Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad – HDT, que 
conta com 112 leitos e realiza em média 48.000 atendimentos por ano.

O ISG desenvolveu um plano de ação para curto e médio prazo, 
focando na aplicação de um novo modelo gerencial, visando o 
resgate da excelência do HDT/HAA. Apesar de todas as dificuldades 
de assumir um hospital com precariedade de infraestrutura 
conseguimos através de uma gestão inteligente cumprir as 
metas pactuadas além de atingir um percentual de 83% no nível 
de satisfação do cliente segundo pesquisa do Instituto Serpes, 
e o total cumprimento dos valores do SUS. O reconhecimento 
nacional da excelente gestão do ISG no HDT veio em 2014 com 
a vitória no Concurso Nacional Humaniza SUS “ Somos parte do 
SUS que dá certo”, concurso nacional onde o Ministério da Saúde 
escolheu as 10 melhores práticas de humanização na Rede SUS 
para votação popular, e o hospital foi contemplado com a Menção 
Honrosa pelo 1º lugar do concurso.

Como resultado da excelência na Gestão do HDT o Estado de Goiás 
aditou ao contrato com o Instituto, em fevereiro de 2014 a Gestão 
do Condomínio Solidariedade, uma casa de apoio aos pacientes 
com doenças infectocontagiosas, para assistir aos pacientes de 
forma multidisciplinar e integral, contribuindo para o aumento da 
sobrevida do paciente a diminuição da hospitalização e a inserção ou 
reinserção dos mesmos na sociedade e no mercado de trabalho. 

Em 2014 recebemos publicamente o Certificado de Qualidade 
e Excelência conferido pela Organização Nacional de 
Acreditação (ONA) ao Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar 
Auad, resultado desses dois anos de trabalho do Instituto na 
Gestão do HDT, primeiro hospital de doenças tropicais no país 
a receber essa qualificação.

Hospital de Doença Tropicais 
Dr. Anuar Auad (HDT/HAA) 
Goiânia, Goiás
Gestão desde 2012

O Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) está localizado no 
município de Niterói-RJ. Trata-se de hospital de grande porte 
com atendimento de emergência, especialidades clínicas 
e cirúrgicas, Unidade de Tratamento Intensivo de adultos, 
pediátricos e neonatais, obstetrícia de baixo e alto risco. 
Estrutura-se com perfil de Média e Alta Complexidade. 

Oferece serviços de emergência geral e para trauma, ortopedia, 
neurocirurgia, cuidados intensivos adultos e neonatais, 
maternidade, pediatria, medicina interna e cirurgia geral.  
Adicionalmente, provê suporte em especialidades cirúrgicas e 
especialidades clínicas.

Hospital Estadual Azevedo Lima 
(HEAL) – Niterói, Rio de Janeiro
Gestão desde 2014

Em 2013, o ISG após se qualificar como Organização Social, no 
Estado do Rio de Janeiro, na área de atuação em Hospital Geral, 
participou do chamamento 004/2013, o qual se consagrou 
vencedor do certame e foi convocado pela Secretaria Estadual 
de Saúde para iniciar o contrato de Gestão e executar ações 
e serviços de Saúde no HERC, que conta com 104 leitos                  
e possui perfil de média e alta complexidade para demanda de 
internação e emergência.
  
Apesar de termos iniciado a gestão em um momento de crise 
de Recursos Humanos com repercussão na mídia nacional, 
nos primeiros meses de gestão, em parceria com a SES-RJ, 
já se evidencia indícios positivos do novo modelo implantado. 
Desde o segundo mês de gestão o hospital mantém acima de 
90% o nível de satisfação do cliente internado.

Hospital Estadual Roberto Chabo 
(HERC) – Araruama, Rio de Janeiro
Gestão desde 2013
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Inauguração do novo ambulatório com o Governador Marconi Perillo. 



O ISG coloca à disposição a experiência no uso da tecnologia 
digital, para promover a saúde e educação à distância, o que 
proporciona: 

• Redução de deslocamentos da população do interior;
• Redução na quantidade de consultas;
• Redução na procura pelos grandes hospitais;
• Redução de internações;
• Transferência de conhecimento a distância;
• Facilidade na obtenção de segunda opinião para
    casos mais complicados;
• Ampliação e melhoria na qualidade do atendimento.

Telemedicina e telessaúde consiste na tecnologia que permite 
praticar a medicina a distância. Abrange situações nas quais 
seria melhor (ou obrigatório) auxiliar o ato médico do profissional 
ao doente, sem qualquer deslocamento físico, este entretanto 
restringe-se à medicina e às atividades dos médicos.

Os projetos sociais são um exercício de cidadania, pois envolvem 
as pessoas para irem além do seu campo de vivência e permitem 
a transposição de barreiras e preconceitos em benefício do 
outro. Eles são um meio para que haja maior conscientização do 
indivíduo, diante do papel que ele desempenha na sociedade, 
além de despertar o sentimento de solidariedade. 

O ISG, cumprindo a sua missão, tem como objetivo principal 
conscientizar as pessoas sobre a importância dos cuidados com a 
saúde e com a vida. Por isso, prioriza suas ações na atenção básica 
à saúde e promove atividades educativas nas comunidades em que 
atua. A interação entre o ISG e a comunidade se dá através de ações 
educacionais, com a realização de palestras, cursos e simpósios, 
voltados para a prevenção e cuidados básicoscom a saúde.

O PSNG (Programa Social Nossa Gente) vem expressar as ideias 
e ações do ISG no âmbito social, por meio de políticas de saúde 
voltadas para a Atenção Básica à Saúde, utilizando educação 
como ferramenta fundamental e foco em:

- Ações comunitárias de saúde e de atenção básica;
- Ações de promoção de saúde;
- Ações educativas relacionadas à prevenção de doenças de 
grande impacto epidemiológico;
- Ações de formação de recursos humanos.

Esta opção objetiva o ensino na comunidade, principalmente           
a todos os potenciais socorristas das técnicas de Suporte Básico 
de Vida e Desfibrilação Externa Automática.

Telemedicina e Telessaúde

Acesso público à desfibrilação.
Curso de Suporte Básico de Vida
e Desfibrilação Externa Automática

PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

O ISG propõe oferecer programas de atenção básica à saúde no 
modelo de atendimento às necessidades elementares de saúde 
da família. A proposta do Instituto segue os moldes do Programa 
de Saúde da Família (PSF), proposto pelo Ministério da Saúde 
(MS), e é acrescida de ações educativas complementares, que 
potencializam o resultado por meio de uma gestão eficiente, 
planejada, criativa, participativa e autossustentada. Outro 
diferencial desta proposta é o de apresentar um modelo replicável.

Neste contexto, as ações e propostas levadas às comunidades        
e aos municípios são: 
• Programa de Atenção Básica;
• Programa de Saúde da Família.
• Programas de saúde em segmentos específicos: saúde da 
mulher, saúde do idoso, saúde da criança, saúde bucal, saúde da 
visão, obesidade, hipertensão arterial, diabetes, demências (Mal 
de Alzeihmer) e doenças cardiovasculares;
• Programa de saúde comunitária itinerante;
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ENSINO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
ENSINO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Para atender a missão de promover saúde através da educação, 
é preciso formar gente capacitada para cuidar da saúde da 
nossa gente, com eficiência e humanização. 

Neste contexto, o ISG foca suas atividades em dois polos 
de formação, antes e depois da Graduação, para garantir 
o desenvolvimento de profissionais que trabalhem no 
setor da saúde:

• Técnico profissionalizante: o curso é destinado aos 
estudantes que concluíram o 2º Grau, a fim de que canalizemos 
conhecimentos necessários ao exercício de um ofício que 
atenda a demanda da saúde.

• Pós-Graduação – Lato Sensu: voltado para a formação 
de especialistas no setor de saúde. Agrega prática aos 
conhecimentos de Graduação e prepara o profissional para os 
setores de maior necessidade e demanda da saúde.

Em 2001, o ISG iniciou o Programa de Medicina Intensiva em 
que é referência, adotando o formato de Residência Médica, já 
consagrado internacionalmente como excelência para formação 
médica de qualidade. O programa também foi estendido 
para outras especialidades, a exemplo da Residência Clínica 
Médica, Cirurgia Geral, Emergência e Urgência, Anestesiologia, 
Pediatria e Neonatologia. 

Esta bem sucedida experiência na formação de especialidades 
médicas levou o Instituto a inovar com os Programas de 
Residências Multiprofissionais. Em 2002, o ISG iniciou, 
pioneiramente no Brasil, o Programa de Residência de 
Enfermagem Intensiva, em parceria com a Universidade Federal 
da Bahia (UFBA). Posteriormente, foi a vez da Residência em 
Fisioterapia Hospitalar Pneumofuncional (2003), Residência 
em Nutrição Clínica (2004), Fisioterapia Pediátrica, Nutrição 
Clínica com Ênfase em Pediatria e Terapia Intensiva (2011) e da 
Farmácia Clínica (2012). 
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para cuidar 
de gente“

”



14  INSTITUTO SÓCRATES GUANAES  

• Desenvolver recursos humanos preparados para assistência, 
ensino e pesquisa aplicada, através da nova tecnologia da 
simulação médica;

• Desenvolver inovação tecnológica, por meio do processo de 
Ensino Baseado em Evidências Científicas;

• Treinamento para patologias incomuns em pacientes difíceis;

• Pode-se errar;

• Não expõem o paciente a riscos ou complicações;

• Possibilidade da repetição;

• Permite o mais eficiente método de aprendizado.

Através da simulação prática e do desenvolvimento de 
habilidades dos profissionais de saúde, o ISG contribui com 
a formação profissional e, consequentemente, com a melhor 
assistência ao doente gravemente enfermo.

Objetivos do Laboratório de 
Simulação em Medicina e Saúde:

As novas necessidades de 
aprendizado e de pesquisa com 
o advento da simulação.

LABORATÓRIO DE TREINAMENTO E SIMULAÇÃO EM
LABORATÓRIO DE TREINAMENTO E SIMULAÇÃO EM SAÚDE
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O ISG entende como necessidade imperativa a pesquisa, 
como ação de análise crítica da informação para geração de 
conhecimento. Neste contexto, ele tem compromisso com 
a inovação tecnológica, por meio do processo do Ensino 
Baseado em Evidências Científicas. 

Um fator relevante e diferencial neste processo de inovação 
é a vasta experiência do corpo docente, dos colaboradores              
e do conselho científico no setor, que conta com a presença 
de 3 Livres Docente, 1 Pós-Doutor, 25 Doutores, 12 Mestres 
e dezenas de especialistas com grande experiência em 
Medicina Crítica. Esses profissionais estão presentes na 
grande maioria das UCI e Emergências do Estado, permitindo 
o acesso e avaliação de amostras significativas de pacientes, 
que são necessários para ensaios clínicos randomizados – que 
necessitam de amostras representativas. 

O campo de simulação do ISG dispõe de especialistas                 
e pesquisadores pioneiros deste setor no país e com a equipe 
mais qualificada do estado e do norte-nordeste. Além disso, 
conta com o relacionamento e conectividade com renomadas 
instituições de pesquisa aplicada e de simulação, a exemplo 
do InCor-HC/USP, Instituto Dante Pazzannese de Cardiologia      
e da Faculdade Anhembi-Morumbi. 

• Reanimação Cardiorrespiratória Cerebral;

• Desfibrilação Externa Automática;

• Atendimento Pré-Hospitalar;

• Emergências Clínicas;

• Atendimento ao Trauma;

• Atendimento em Catástrofes;

• Atendimento do Acidente Vascular Cerebral;

• Vias Aéreas Difíceis;

• Emergências Cardiológicas;

• Ciências da Simulação, quanto a:

 - Pesquisa de método de ensino;

 - Pesquisa de programa de ensino;

 - Pesquisa de implementação de educação;

 - Pesquisa sobre impacto do ensino;

 - Pesquisa sobre impacto do sistema de regulação;

 - Pesquisa sobre impacto do ensino

    na morbidade e sobrevida.

O ISG estabelece inovação 
de processos e serviços nas 
seguintes linhas de pesquisa.

PESQUISA CLÍNICA APLICADA

PESQUISA CLÍNICA APLICADA



CURSOS 
TEÓRICO PRÁTICOS:

“HANDS ON”
O ISG, contando com a vasta experiência do seu 
superintendente técnico-científico, participando da introdução 
de diversos cursos teórico-práticos – como o “hands on”, 
de reconhecimento internacional e no Brasil –, foi ganhando 
conhecimento e experiência na formação de profissionais 
voltados, principalmente, para a área de alta complexidade, 
como primeiros socorros, urgência e emergência, terapia 
intensiva, humanização, gestão, dentre outros.

O ISG oferece, além dos cursos, outras formas de atualização, 
como simpósios, seminários, encontros e congressos,                 
e disponibiliza todos os recursos necessários para a realização 
destes. Esses recursos envolvem estratégias pedagógicas         
e equipamentos específicos:

• Manequins de formação e simuladores;

• Materiais médicos e hospitalares;

• Recursos audiovisuais;

• Testes de pré e pós-formação;

• Avaliação continuada e individualizada;

• Convênios com centros formadores nacionais e internacionais;

• Montagem das atividades em local determinado;

• Certificado de participação e aproveitamento;

• Protocolos internacionalmente consagrados e reconhecidos;

• Instrutores, doutores, mestres e especialistas.

Para a formação dos profissionais na área de saúde, o ISG 
possui especialistas com habilidades técnicas para identificar 
as necessidades do solicitante, e com isso poder desenvolver 
aptidões específicas e personalizadas. 

Hoje existem mais de 5000 profissionais formados                              
e treinados pelo ISG nas mais diversas áreas de saúde. Além 
dos cursos pré-estabelecidos, o ISG realiza o diagnóstico 
“in loco” das necessidades específicas de cada instituição                       
e/ou comunidade, preparando o curso de acordo com o que                   
é preciso e do orçamento.

CURSOS 
TEÓRICO PRÁTICOS:

“HANDS ON”
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Objetivo do curso:
Promover o conhecimento da abordagem à vítima de Parada 
Cardiorrespiratória, através de manobras de ressuscitação 
(Suporte Básico de Vida) e Desfibrilação Externa Automática. 

REANIME
Suporte Básico de Vida e 
Desfibrilação externa automática.

Objetivo do curso:
Oferecer formação intensiva de imersão para profissionais 
que atuam ou têm aptidão para atuar na área de enfermagem 
intensiva, abordando temas vistos com maior frequência 
dentro das unidades de cuidados intensivos, corroborado por 
estações práticas, podendo assim associar teoria e prática.

FBEI
Fundamentos Básicos de 
Enfermagem Intensiva

Objetivo:
Promover o conhecimento de conceitos relacionados à  
humanização na saúde, bem como aspectos estressores e 
possibilidades de intervenção no ambiente e com a equipe. 
Estimular a reflexão sobre os cuidados ao paciente crítico e 
familiares, buscando melhoria na qualidade da assistência 
prestada e no ambiente de trabalho.

HUMANIZAÇÃO

Objetivos do curso:
Demonstrar e treinar habilidades de atendimento em situações 
mais frequentes em Medicina Intensiva para adultos, através de 
exposições teóricas e simulação de situações práticas. 

FCCS
Fundamental Critical
Care Support

ACLS 
Advanced Cardiologic
Life Support

Objetivo:
Demonstrar e treinar habilidades de atendimento nas principais 
emergências cardiovasculares, destacando-se: Parada 
Cardiorrespiratória, Acidente Vascular Cerebral, Síndrome 
Coronária Aguda e Arritmias graves.

PHTLS
Pré Hospital Trauma Life Support
Objetivo:
Abordar o PHTLS e os aspectos relevantes da prevenção            
e da biomecânica do trauma, além da anatomia, fisiologia            
e fisiopatologia dos diversos órgãos e sistemas envolvidos 
nas lesões e beneficiar àqueles que prestam atendimento pré-
hospitalar ao traumatizado, quer sejam médicos, enfermeiros, 
auxiliares, técnicos de enfermagem, bombeiros e profissionais 
do esporte (como professores de educação física e pessoas 
ligadas a esportes radicais).

FBVM
Fundamentos em Ventilação 
Mecânica

Objetivo:
Capacitar o aluno na programação inicial e ajustes ventilatórios 
nos principais modos básicos de ventilação, nas principais 
síndromes de insuficiência respiratória, doenças pulmonares 
obstrutivas, incluindo o manejo básico de ventilação não 
invasiva e noções do desmame ventilatório simples. Transmitir 
os fundamentos básicos e consensuais dos tópicos mais 
importantes de ventilação mecânica àqueles que não sejam 
especialistas no assunto ou queiram aperfeiçoar os seus 
conhecimentos.



• Recursos de terceiros sob a nossa gestão: 530 milhões de dólares;

• Recursos Humanos , sob a nossa gestão: 7.400 funcionários;

• Leitos sob nossa gestão : mais de 1.200;

• Mais de 185 mil internações;

• Mais de 46 mil procedimentos cirúrgicos realizados;

• Mais de 4,5 milhões de procedimentos de diagnóstico realizados;

• Mais de 269 mil atendimentos de emergência;

• Atividades de Ensino:

 - Mais de 700 formandos de medicina, enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas;

 - pós-graduados, 437 especialistas do setor de saúde multidisciplinar;

 - Mais de 3.900 formações do curso Hands On.

INSTITUTO SOCRATES GUANAES EM NÚMEROS
INSTITUTE SOCRATES GUANAES EM NÚMEROS





Saúde com espírito público e eficiência do privado.
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