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A memória é um dado de identidade que uma nação ou povo ou mesmo uma instituição, devem cultivar a 
fim de construir a reflexão necessária ao progresso. Aprendemos quando olhamos a estrada percorrida, os 

exemplos inspiradores, os desafios que sempre existirão, mas também as vitórias obtidas, resultado do esforço 
empreendido em prol de uma missão, que para nós do Instituto Sócrates Guanaes é a de salvar vidas!

Nosso guia nessa jornada expressa a vivência contida em nossos 15 anos fazendo gestão de saúde com eficiência 
do privado e espírito público. Nesta vivência extraímos diretrizes norteadoras da gestão hospitalar e dela, derivamos 
os projetos e metas, para com excelência e qualidade, cumprir contratos de gestão em vários estados. Na Bahia, 
Rio de Janeiro e Goiás, somos imbuídos do compromisso com o terceiro setor, de trazer para o serviço público as 
garantias da dignidade na assistência médico-hospitalar, a incorporação de tecnologias que objetivem a otimização 
dos recursos e acima de tudo, a valorização do ser humano.

Há três anos, chegamos a Goiás atendendo o chamamento público que trouxe para o cenário da administração 
pública, as Organizações Sociais em Saúde. O momento era crítico para as unidades hospitalares, numa realidade 
não diferente do SUS comum em todo o Brasil: sem resolutividade, sucateado, quase inoperante e exasperante 
ocidadão que o procura. No caso do Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad, o quadro era de interdição 
ética, de setores inteiros comprometidos por falta de condições seguras de funcionamento, com visíveis prejuízos 
ao propósito do hospital.

O ISG possui hoje com o governo de Goiás/Secretaria do Estado da Saúde contratos para HDT/HÁ e ainda para 
o Condomínio Solidariedade, que é mais recente e para o qual, estamos implantando um projeto inovador, para 
oferecer aos goianos um Novo Condomínio Solidariedade. O mérito compete a uma equipe de profissionais 
dedicados, que, em vários setores de atuação, vestiram a camisa e foram a campo para batalhar pelo melhor 
resultado. Um time de guerreiros da saúde obstinados e comprometidos em cuidar e salvar vidas!

Temos um ano inteiro de conquistas a celebrar como o número 1 em Humanização no país, através do Prêmio 
de Humanização obtido em Concurso Cultural do Ministério da Saúde e no final, sendo o primeiro hospital na 
especialidade a receber a acreditação ONA 1, recebida após trabalho liderado pelo Instituto Brasileiro em Saúde- 
IBES que conferiu todos os processos do hospital e cujo certificado foi compartilhado com o governador de Goiás 
Marconi Perillo, o secretário de saúde Halim Girade, o ex-secretário Antonio Falheiros Filho, e o presidente do 
Conselho de Excelência das OSs Nion Alberanz, personalidades ímpares no desafio de revolucionar a Saúde Pública 
por meio da parceria com o terceiro setor.

Neste mesmo espírito idealista, desejamos ao novo secretário Leonardo Vilela uma gestão exitosa nos próximos 
quatro anos. Nas páginas a seguir, oferecemos uma leitura dos destaques deste ano, que refletem 365 dias de 
intenso trabalho, de foco na qualidade e nos processos de gestão nas unidades geridas pelo ISG. Nossa alegria 
é poder dizer que este é apenas o começo! Já fizemos muito e temos muito a fazer e faremos, pois a população 
precisa e merece! Forte abraço.
   

Boa leitura,
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Um ano para celebrar

André Guanaes
Superintendente técnico científico      
do Instituto Sócrates Guanaes
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Unidade referência para doenças infecciosas e dermatológicas como HIV/Aids, Tuberculose, Meningite, Hepatite, 
Tétano, Acidentes Ofídicos e Rábicos, Hanseníase, entre outras, o Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad 

(HDT/HAA) é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Fundado em 10 de janeiro de 1977, o hospital 
passou a ser administrado pela Organização Social de Saúde Instituto Sócrates Guanaes, em julho de 2012.

 Essa mudança ocorreu em meio a um cenário turbulento, no qual a burocracia engessava e impedia o Estado de 
gerir as unidades de Saúde de forma a atender adequadamente às necessidades do cidadão. O HDT chegou a sofrer 
ameaça de interdição ética pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego). A decisão corajosa 
do Governador Marconi Perillo de contratar a OS para gerir unidades de Saúde do Estado, mostrou-se acertada. 
Hoje, tanto a população quanto instituições credenciadas para avaliar a qualidade do atendimento hospitalar 
comprovam avanços e excelência no atendimento do HDT.

 Pesquisa Serpes realizada de 4 a 11 de setembro de 2014, com a questão: “como você avalia os hospitais públicos que 
utiliza?”, identificou que os hospitais ligados à SES obtiveram uma média geral de 90,7% de aprovação dos usuários, 
acompanhantes e profissionais que pela primeira vez, puderam opinar sobre o local onde trabalham. A satisfação 
dos usuários do HDT, especificamente, foi de 92%. Outro avanço foi a conquista do selo de excelência ONA 1. Em 
19 de setembro, o HDT tornou-se o segundo hospital público da Região Centro-Oeste a ter esse reconhecimento da 
Organização Nacional de Acreditação e o primeiro especializado em infectologia do Brasil. Isso significa atenção 
segura ao paciente, que é um hospital que fornece todos os recursos para que o paciente se trate e se recupere.

 Outro reconhecimento foi o prêmio Humaniza SUS. Em abril desse ano, o HDT recebeu das mãos do ministro da 
Saúde, Arthur Chioro, a menção honrosa pela vitória no concurso cultural “Somos parte do SUS que dá certo”, que 
apontou a unidade como a melhor prática de Humanização do Sistema Único de Saúde (SUS). Esses resultados 
muito nos animam e mostram que uma Saúde Pública de qualidade, com gestão eficiente dos recursos, pode avançar!

HDT alcança excelência

Secretário de Estado de Saúde de Goiás  (2014),
Halim Antonio Girade



Secretário de Estado de Saúde de Goiás  (2014),
Halim Antonio Girade



Imagine uma empresa onde todos os funcionários, 
clientes e visitantes são bem atendidos, orientados                

e recebidos em um ambiente agradável, limpo e seguro. 
O serviço é executado por profissionais 
qualificados com superioridade em 
relação aos produtos do concorrente no 
mesmo segmento. Agora pense no alto 
índice de satisfação dos usuários e 
colaboradores com os processos 
cumpridos à risca e dentro do 
prazo. A proposta é interessante 
para qualquer instituição e 
tende a ser desafiadora quando 
aplicada em unidades de saúde. 
O título que reconhece a qualidade 
nessa área é chamado de Acreditação 
Hospitalar, um sistema de avaliação e 
certificação que leva em conta aspectos 
como qualidade técnica, gestão e atendimento 
humanizado.

Focado na excelência dos serviços na área de saúde, 
o HDT/HAA tornou-se o primeiro hospital na área de 
Infectologia do Brasil com um certificado de qualidade em 
conformidade com requisitos da Organização Nacional 
de Acreditação (ONA), a organização oficial que atesta 
a qualidade dos serviços de saúde. A certificação tem 

 ACREDITAÇÃO

Único Hospital Referência em doenças 
infecciosas do Brasil a receber 
certificação ONA.

como objetivos melhorar a qualidade e a segurança dos 
cuidados prestados aos pacientes e acompanhantes e, ao 
mesmo tempo, proporcionar um ambiente livre de riscos 

para todos que circulam no hospital. Com a 
acreditação, o paciente tem a garantia de 

estar sendo atendido por uma unidade que 
atua na melhoria contínua da assistência 

prestada e que investe em tecnologia, 
estrutura física e no treinamento de 

seus profissionais, entre outros 
benefícios, que vão do momento 
da internação à alta hospitalar.

Lideranças do ISG e HDT/HAA posam com o secretário de Estado da Saúde, 
Halim Girade, e com a diretora de avaliação e certificação da ONA, Vanice Costa.

Mascote do processo de Acreditação hospitalar da unidade, a 
ararinha-azul foi batizada de QualyBlue por meio de votação dos 
colaboradores do hospital.



Em 2013, foi realizada a primeira etapa para 
obter a Acreditação Hospitalar, que consistiu na 

elaboração de um diagnóstico organizacional. Com esse 
diagnóstico, o ISG criou planos de ação e uma Comissão 
de Indicadores e Qualidade, cujos apontamentos 
possibilitaram a compilação de informações para a 
elaboração de um Planejamento Estratégico, concluído 
em abril de 2014. Esse planejamento também trouxe as 
implicações futuras das decisões rumo à Acreditação e, por 
meio dele, a instituição se orientou para a implementação e 
controle das estratégias estabelecidas. 

As adequações reforçaram a excelência dos serviços de 
saúde do HDT/HAA e culminaram com a visita de avaliadores 
para a realização do diagnóstico organizacional. A unidade 
recebeu no mês de agosto avaliadores habilitados e 
qualificados pelo Instituto Brasileiro para Excelência em 
Saúde (Ibes), que propuseram pequenas adequações,  
implementadas em apenas um mês. A equipe da ONA 
esteve na unidade para avaliação final e concedeu a 
Acreditação, foi entregue ao hospital no dia 29 de setembro. 
A certificação conquistada pela unidade é a de Nível 1, que 
se refere à segurança do paciente e dá início a um desafio 
permanente para a unidade: manter a acreditação Nível 1 
e conquistar outros dois níveis: o Nível 2, relativo à gestão 
integrada, e o Nível 3, de excelência da gestão.

É dever das instituições hospitalares atender a seus 
pacientes da forma mais adequada. Assim, elas 

precisam buscar a melhoria permanente de qualidade 
da gestão e assistência, além de realizar a integração 
com as áreas médica, tecnológica, administrativa, 
econômica e assistencial. A Acreditação Hospitalar é 
semelhante à avaliação de empresas e produtos feita 
pela Norma ISO.

Pode ser definida ainda como um programa de 
educação continuada com o objetivo primordial de 
aumentar a segurança na relação entre hospital e 
paciente. No processo não se avalia um serviço ou 
departamento isoladamente pelo fato das estruturas 
e os procedimentos das instituições de saúde estarem 
interligados, de forma que o funcionamento de 
um componente interfere em todo o conjunto e no 
resultado final. Portanto, a qualificação das pessoas 
envolvidas em todo o processo de produção de saúde 
é tão importante quanto a estrutura das instituições.

Processo Por que Acreditar?

Prestar assistência especializada na área de 
doenças infecciosas e dermatológicas e desenvolver 
conhecimento científico.

Ser o Hospital com gestão inovadora em Saúde, Ensino 
e Pesquisa, no mundo em transformação.

Segurança, Ética, Humanização, Sustentabilidade, 
Transparência, Inovação e Economicidade.

Após visita ao hospital em agosto, avaliadores do Ibes reforçaram os 
pontos levados em consideração para conceder a Acreditação Hospitalar.

Assessora do Setor de Qualidade, Ana Maria Mendonça, liderou 
os processos internos para Acreditação.

MISSÃO

VISÃO

VALORES

09 



Qualidade nos serviços prestados pelo HDT/HAA é reconhecida 
desde 2001

 LINHA DO TEMPO

10

Passo-a-passo
da Acreditação 
Hospitalar
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1º  Aids
2º  Acidentes com animais peçonhentos
3º  Meningite
 4º  Acidentes de trabalho
c/ exposição a material biológico
5º Hepatites Virais
6º Dengue
7º Sifilis em adultos
8º Tuberculose
9º Varicela
10º Malária                                                                                       

Total de 3.586 notificações
**Fonte: NHVE/SVS/HDT-HAA

962 
486 
299 
277 

222 
198 
161 
156 
151 
100

Goiás oferece excelência no 
tratamento de doenças infecciosas 
e dermatológicas.

O HDT/HAA presta atendimento ambulatorial, de 
retorno e de pronto atendimento, que amplia e 

qualifica a assistência hospitalar. Em média são cerca de 
4 mil atendimentos ambulatoriais e 14 mil atendimentos 
multiprofissionais mensais. Para funcionar adequadamente, 
a instituição precisa de apoio e estrutura para funcionar. O 
governo estadual dá total suporte aos serviços oferecidos 
no hospital, favorecendo a oferta de assistência com 
primazia. A SES-GO garantiu a manutenção dos serviços de 
saúde no local por meio da aposta no modelo de gestão por 
Organizações Sociais, realizada há dois anos e meio, e da 
aprovação de projetos para ampliação da unidade. 

Referência no tratamento de doenças como HIV/Aids, 
Tuberculose, Meningite, Hepatite, Tétano, Acidentes 
Ofídicos e Rábicos, Hanseníase, Pênfigo, Vitiligo e outros, o 
HDT/HAA atende pacientes de Goiás e outros estados. No 
que se refere à terapia para pacientes portadores de infecção 
pelo HIV/Aids, a unidade oferece atualmente medicação 
para cerca de 6,2 mil pacientes em terapia específica e para 
as co morbidades como tuberculose e toxoplasmose.  Em 
2014, segundo dados do Núcleo Hospitalar de Vigilância 
Epidemiológica (NHVE), foram notificados 35 tipos 
diferentes de agravos com 86% de casos confirmados.

Abastecimento completo da unidade e oferta de medicamentos 
garantem assistência de qualidade aos pacientes.

Drª Heloína Claret Castro durante atendimento a 
paciente.

Principais agravos
notificados em 2014
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 ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

4 mil
atendimentos
ambulatoriais

14 mil
atendimentos

multiprofissionais
mensais
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A professora Sheila Cristine chegou à unidade em busca 
de socorro médico após ser picada por uma cobra. 

Moradora de Jataí, ela caminhava por uma trilha quando 
houve o acidente. “ A cobra me picou na perna. Gritei de 
dor e também porque me assustei muito quando a vi”, diz. 
A irmã e acompanhante no período de internação no HDT/
HAA, Adreine Aparecida, lembra que todos tentaram ajudar 
quando ouviram os pedidos de ajuda, mas  não foi possível 
identificar com certeza qual a espécie do animal.

O primeiro atendimento foi num pronto socorro da cidade. 
Com inchaço na perna, a professora foi atendida no local, 
mas a principal medicação para o caso dela estava em 
falta: o soro antiofídico. Ela foi encaminhada ao HDT/HAA, 
onde fez exames laboratoriais, tomou soro, foi internada e 
se recuperou bem. Na região onde moram, de acordo com 
Adreine,  é comum acidentes com animais peçonhentos. 
Embora nunca tenha vindo ao hospital antes do acidente 
com a irmã, Adreine sabia que a unidade era referência 
neste tipo de situação, o que a deixou mais tranquila.

O quadro de profissionais de saúde do HDT/HAA é um  
ponto de destaque da instituição. Os colaboradores 

com atuação na assistência ao paciente têm titulações que 
vão desde  Especializações a Doutorado. Por ser um dos 
serviços exclusivos de referência no país para o tratamento 
de doenças infecciosas e dermatológicas no País, o HDT/
HAA recebe profissionais de outros centros de excelência, 
como o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Goiás (UFG) e do Instituto Emílio Ribas, em São Paulo.

A unidade conta com especialistas em Infectologia e 
Dermatologia,  Clínica Geral, Neurologia, Pneumologia, 
Psiquiatria, Medicina Intensiva, Cardiologia, 
Gastroenterologia, Ginecologia, Nefrologia, Hematologia, 
Nutrologia, Endocrinologia, Proctologia e Urologia, além 
da equipe multidisciplinar. Para auxiliar a resolutividade 
e otimizar tempo,  as instalações e equipamentos para a 
execução de exames laboratoriais e serviços de imagem, 
incluindo tomografias são modernos e adequados. 

Referência

Excelência

Satisfação dos pacientes

O HDT/HAA também foi escolhido em 2013 como 
Hospital Pérola do Ministério da Saúde, o 

que tornou a unidade referência em casos graves 
de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - a 
H1N1 - na Rede Sentinela, que é nacional. Houve 
ainda a certificação como Unidade Sentinela 
contra a Influenza em Goiás por representantes da 
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Com 
a habilitação, a unidade passou a integrar o Sistema 
Nacional de Vigilância da Influenza, monitorando 
os atendimentos de casos graves da doença, em 
especial a provocada pelo vírus H1N1.

Para além dos prêmios e títulos recebidos de 
instituições, o hospital realiza pesquisas de 
satisfação dos usuários do serviço. Os números 
apontam que o empenho e resultados são nítidos 
para quem é atendido no hospital. Segundo dados 
divulgados pelo Instituto Serpes, o atendimento 
prestado pelos médicos da unidade teve índice de 
95% de aprovação pelos usuários e acompanhantes. 

Pacientes atendidos no Ambulatório têm mais conforto enquanto esperam 
pelas consultas médicas.

95%
de aprovação

e
acompanhantes. 

pelos usuários e



 PARABÉNS HDT/HAA 

O trabalho diário do HDT/HAA em prestar assistência 
especializada na área de doenças infecciosas e 

dermatológicas e desenvolver conhecimento científico 
é reconhecido por autoridades em diversos segmentos. 
Nomes na área da saúde, política, assistência social e 
educação destacam a relevância do hospital em Goiás 
e no Brasil. O setor de Saúde no Estado de Goiás tem no 
trabalho realizado pelo HDT/HAA um capítulo que merece 
o devido destaque. Referência no tratamento de doenças 
infecciosas e dermatológicas e centro de ensino, pesquisa e 
extensão universitária, o HDT/HAA se esmera na busca pelo 
aperfeiçoamento de seu aparato tecnológico e científico 
no intuito de sempre aprimorar os serviços prestados aos 
pacientes.

Coordenadora-geral OVG,
Eliana França

Gostaria de parabenizar a todos do HDT/HAA pelas 
conquistas e pela busca constante de melhorias em 

seu desempenho técnico e cientifico com consequente 
reflexo no atendimento a população. Fui recebido pelas 
diretoras geral e técnica, Anamaria Arruda e Letícia Aires, 
respectivamente, durante uma visita e fiquei impressionado 
com as mudanças no hospital. Em pouco mais de dois anos 
de trabalho, esta equipe conseguiu resultados incríveis. 
Enfatizo que a Associação Médica de Goiás (AMG) encontra-
se de portas abertas para colaborar com esta referência 
em Medicina Topical. Esperamos que outras unidades de 
saúde sigam o exemplo do HDT/HAA, tanto no trato com 
paciente quanto com o profissional de saúde, visto que não 
há melhoria no atendimento a população se o médico não 
estiver satisfeito e valorizado.

Presidente da AMG,
José Umberto Vaz de Siqueira

O HDT/HAA é o hospital símbolo em tratamento 
de doenças infectocontagiosas no Centro-Oeste 

brasileiro. O grande trunfo da unidade de saúde está em sua 
equipe multiprofissional, que luta para salvar vidas, cujo 
atendimento sempre é pautado pelo caráter humanitário.

Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado 
Helio de Sousa

Fiquei  impressionado com o resultado de gestão porque 
pude perceber uma realidade diferente após início da 

gestão da unidade pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG) com 
melhorias em todos os aspectos. O HDT/HAA hoje é referência 
com a Acreditação ONA 1, que significa segurança ao paciente.

Presidente da Comissão
de Saúde da Assembleia Legislativa,
deputado estadual Lincoln Tejota
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Em sua história o HDT/HAA se dedicou ao tratamento 
de doenças transmissíveis, tais como H1N1, Aids, 

etc. Para tanto, formou seu corpo técnico e clínico com 
pessoal altamente especializado e dedicado à profissão. 
Eu conheci a grande capacidade da equipe ainda nos 
meados do ano de 1994, quando minha esposa foi picada 
por uma cobra. Após quase 24 horas esperando numa 
maca pudemos nos beneficiar com a alta resolutividade 
da prestação de serviço tendo como base a capacidade 
e dedicação dos profissionais apesar das dificuldades 
ocasionadas por amarras legais e pelas mazelas do 
governo goiano à época.
 
A falta de recursos técnicos, como equipamentos 
sucateados, instalações danificadas e outros, impediam 
o atendimento à verdadeira vocação desse hospital: 
ser referência nacional brasileira para o tratamento de 
doenças tropicais. 
 
Hoje o HDT/HAA é motivo de orgulho para o povo goiano 
e referência brasileira em sua especialidade, gerida 
pelo ISG em parceria com o Governo de Goiás, através 
da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). 
Congratulações aos colaboradores do HDT/HAA-ISG e ao 
governo de Goiás.
 
Presidente da Federação das Santas
Casas, Hospitais e Entidades
Filantrópicas do Estado de Goiás,
José Roldão Gonçalves Barbosa

Em nome de todos os infectologistas do Brasil, por meio 
da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), parabenizo 

o HDT/HAA, pela importante conquista do selo da 
Organização Nacional de Acreditação (ONA). Demonstração 
do seu papel de vanguarda e referência em doenças 
infecciosas em todo território nacional. Somente 4% dos 
hospitais no Brasil possuem a certificação e este é um feito 
que merece destaque. Inconteste fruto de um atendimento 
humanizado e integral, adequado à segurança do paciente, 
além de qualificar os colaboradores e equipe profissional 
da instituição. O HDT/HAA conquistou a certificação nível 1 
(boa avaliação na segurança ao paciente), mas certamente 
se prepara para manter e alcançar os demais patamares. 
Esse deve ser um exemplo e uma meta a todos os outros 
hospitais da área da infectologia do nosso país. Mais uma 
vez, congratulo o serviço pelo bom trabalho em prol de uma 
evolução contínua e uma assistência de qualidade, o que 
repercute em melhorias também para nossa especialidade.
 
Presidente da Sociedade Brasileira
de Infectologia (SBI), Érico Arruda

Ao longo da minha gestão sempre encontrei no HDT/
HAA apoio para a realização de todas as atividades 

propostas. Além da cessão do espaço físico, a adesão dos 
profissionais de saúde da unidade contribui com o sucesso 
do curso de Revisão e Atualização em Infectologia realizado 
este ano. Centro de referência e campo de conhecimento 
nesta especialidade, o hospital vem se consolidando com a 
excelência na assistência, ensino e pesquisa. As premiações 
recebidas em 2014 - Acreditação e Humanização - o 
colocam como número 1 no País. O HDT/HAA é sinônimo de 
qualidade e prestação de serviço. Meus Parabéns!

Presidente da Sociedade
Goiana de Infectologia,
Josela Palmeira
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Quando recebi o convite do governador Marconi Perillo 
para assumir a presidência de honra do Conselho de 

Excelência, estabeleci como meta a melhoria na prestação 
do serviço de saúde em Goiás. Se hoje, vários hospitais 
públicos goianos conquistaram o reconhecimento da 
excelência do serviço, através do selo da Organização 
Nacional de Acreditação (ONA), é devido a muito 
planejamento e trabalho em equipe. Entre os hospitais 
reconhecidos, o título do HDT/HAA foi motivo de grande 
alegria e orgulho, pois além da unidade executar normas 
em processos de trabalho aceitas internacionalmente para 
garantir a segurança do paciente, se tornou também o 
primeiro hospital público especializado em Infectologia do 
Brasil com essa certificação.

Presidente de honra 
do Conselho de Excelência, 
Nion Albernaz

Muito recentemente, e isso está na memória de todos 
nós, o HDT/HAA estava em profunda crise. De insumos 

básicos a condições de higiene, o cenário era terrível. 
Então é com imensa satisfação que testemunhamos essa 
superação. Em meio a tantas notícias ruins que vemos todo 
dia, o HDT/HAA tem se sobressaído no noticiário de forma 
positiva. Primeiro, é importante destacar a Acreditação 
nível 1 da ONA. Ela se refere à segurança do paciente e 
certifica os processos de excelência que têm sido adotados 
pelo hospital. 

O HDT/HAA também foi reconhecido em concurso do 
Ministério da Saúde que buscava premiar as boas ações 
em humanização do SUS. O hospital ficou entre os dois 
melhores da nossa região. Tudo isso demonstra de forma 
inequívoca o trabalho da gestão em tornar a experiência do 
usuário - que é, afinal, o foco de todo o Sistema Único de 
Saúde - a melhor possível. 

Presidente do Conselho Estadual de Saúde,
Venerando Lemes

A PUC Goiás é uma universidade comunitária, que por 
opção institucional investe na promoção da saúde 

das pessoas e das comunidades por meio do ensino, da 
pesquisa e da extensão. 

Em nossa missão educativa, contamos com importantes e 
significativas parcerias. Entre elas, se destaca o HDT/HAA. 
Com satisfação cumprimento toda a equipe da unidade 
pela conquista do selo ONA 1 de Acreditação e o prêmio 
no Concurso Humaniza SUS, do Ministério da Saúde, 
ambos recebidos neste ano de 2014. Esses merecidos 
reconhecimentos representam um marco histórico 
para a saúde no estado de Goiás e confirmam que, em 
uma unidade de saúde, o acolhimento humanizado e o 
atendimento qualificado são estratégias de sucesso que 
beneficiam a comunidade do hospital, os os pacientes, 
seus familiares  e todos os usuários dos serviços de saúde.

Reitor da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás 
(PUC-GO), Wolmir Therezio Amado
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Como gestora plena do município de Goiânia, a Secretaria 
Municipal de Saúde tem o orgulho de trabalhar em 

conjunto com o HDT/HAA. Esta unidade vem servindo de 
exemplo aos profissionais que buscam excelência na saúde 
pública por meio de aperfeiçoamento técnico, científico e 
humano. Parabenizo toda a equipe e corpo clínico do HDT/
HAA pela merecida conquista do selo ONA 1 de Acreditação. 
Trata-se de uma vitória que beneficiará todos os goianos. 
Reitero ainda meus cumprimentos  pelo prêmio Humaniza 
SUS, do Ministério da Saúde. Que essas boas práticas 
continuem servindo de inspiração a todos nós, que lutamos 
dia a dia por uma saúde pública de qualidade no Brasil.

Secretário Municipal de Saúde de Goiânia,
Fernando Machado

A conquista da Acreditação pelo HDT/HAA tem um 
significado muito especial e singular. Primeiro por que 

o hospital há pouco mais de dois anos estava em condições 
tão precárias de infraestrutura que sofreu interdição ética 
pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, 
portanto saiu de uma realidade cruel para a fantástica 
conquista de hoje. Qualquer um poderia dizer que isto era 
impossível!  Segundo, por que é o primeiro hospital do 
Brasil na área de doenças infectocontagiosas a receber esta 
distinção. Neste novo sistema, o hospital desenvolveu uma 
política consistente de segurança do paciente, buscando 
continuamente gerenciar seus riscos, promovendo a 
integração e a melhoria de seus processos de trabalho e 
medindo o resultado de suas ações, visando o alcance de 
suas metas e objetivos.
 
Titular da Superintendência de Gerenciamento
 das Unidades Assistenciais de Saúde (Sunas), 
Deusdedith Vaz

O HDT/HAA consolida-se como centro de excelência no 
atendimento aos cidadãos portadores de doenças 

infecciosas e dermatológicas. O compromisso com a 
oferta de serviços de qualidade resultou na premiação 
do Concurso HumanizaSUS, promovido pelo Ministério 
da Saúde, que reconhece os esforços na humanização 
dos atendimentos aos usuários do SUS, e na Acreditação 
conferida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), 
que confirma os elevados padrões de segurança ao usuário. 
A UFG se sente orgulhosa por fazer parte desta história de 
conquistas, colaborando com o hospital há mais de 30 
anos por meio de convênios para a capacitação de recursos 
humanos em treinamentos especializados.

Reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG),
Orlando Valle
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No momento em que o País prioriza o desenvolvimento e 
efetivação de Políticas Nacionais de Atenção Hospitalar, 

segurança e humanização do paciente, a acreditação 
hospitalar conquistada pelo HDT/HAA traz a certeza de que 
a unidade está no caminho certo para a melhoria de sua 
gestão, para o aprimoramento da qualidade dos serviços 
ofertados à população e para a garantia da segurança 
do paciente. A Superintendência de Vigilância em Saúde 
(Suvisa) parabeniza o HDT/HAA por atuar em sintonia com 
os propósitos do Ministério da Saúde, nos quais a melhoria 
do serviço de saúde é fundamental para o atendimento ao 
usuário do Sistema Único de Saúde. 

Titular da Superintendência
 de Vigilância em Saúde (Suvisa),
Tânia Vaz

A recente revolução promovida pelo Governo de Goiás 
na rede de atendimento médico e hospitalar do Estado 

trouxe resultados significativos para o HDT/HAA, uma das 
13 unidades do Brasil a ter o certificado da Organização 
Nacional de Acreditação (ONA). Além de motivo de orgulho 
para os goianos, o HDT/HAA se transformou em referência 
nacional no atendimento a imunobiológicos e exemplo de 
eficiência no poder público.

O HDT/HAA conta com um corpo de especialistas altamente 
qualificados e com uma estrutura física cada vez melhor, 
que passa por constantes aprimoramentos. Bem diferente 
do que existia em anos passados, quando o desrespeito aos 
pacientes e as condições precárias de atendimento serviam 
de regra. Avançamos muito, com o apoio indispensável dos 
milhares de funcionários e funcionárias do hospital e da 
Secretaria de Saúde, mas ainda existe um largo caminho 
a percorrer. Estou certo de que competência, disposição e 
boa vontade não nos faltarão. 

Secretário de Estado da Saúde (2015),
Leonardo Vilela

Quero parabenizar o HDT/HAA pelas melhorias 
constantes em seu desempenho técnico e científico. 

Tamanha preocupação com o aperfeiçoamento de seu 
atendimento reflete-se nas conquistas recentes obtidas 
pelo hospital: um selo ONA 1 de Acreditação e o prêmio do 
Concurso HumanizaSUS, do Ministério da Saúde - ambos 
de referência nacional. Coloco o meu mandato à disposição 
do HDT/HAA para que, juntos, possamos continuar 
contribuindo para o avanço da saúde, devolvendo à 
população o atendimento de qualidade que necessitam e, 
de fato, merecem.

Vereador de Goiânia e deputado estadual eleito,
Virmondes Cruvinel
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Mudanças na prática de 
atendimento transformaram 

a relação que o paciente tem com a 
unidade de saúde e vice-versa. Hoje, as 
demandas vão além daquelas funcionais 
e mecânicas. É cada vez maior a adesão por 
práticas humanizadas e no HDT/HAA não é 
diferente. Entre as atividades de destaque no hospital estão 
as visitas noturnas, o curso de Língua Brasileira de Sinais 
(Libras), a desospitalização e o espaço de brinquedoteca. 
A unidade é um dos hospitais da rede pública em Goiás a 
adotar estas e outras medidas em prol da humanização do 
atendimento.                                                                    

O trabalho executado pelo HDT/HAA na área, inclusive, 
foi premiado pelo Ministério da Saúde. A unidade venceu 
o concurso cultural “Somos parte do SUS que dá certo”, 
e como prêmio, recebeu uma menção honrosa da pasta 
durante a Semana Nacional de Humanização, que foi 
realizada em abril de 2014, em Brasília. 

Os projetos realizados pelo hospital 
partem de uma visão de assistência 

que engloba não apenas eficiência 
técnica e científica, mas também valores 

éticos, respeito e solidariedade ao ser 
humano. Confira alguns dos destaques do processo de 
humanização do hospital:

Visita noturna - As visitas hospitalares são parte importante 
no processo de recuperação dos pacientes. Para facilitar o 
contato de familiares e amigos com as pessoas internadas, 
o HDT/HAA oferece a opção noturna para ampliar o acesso 
dos visitantes à unidade. Segundo a coordenadora do 
Serviço Social, Izabeth Maria dos Santos, a unidade se 
preocupa com a manutenção do contato com os familiares. 
“Era comum parentes chegarem aqui à noite e pedirem 
autorização para entrar. Resolvemos formalizar essa prática, 
uma vez que nossa preocupação é assegurar 

Práticas diferenciadas em saúde

Referência

HUMANIZAÇÃO
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Paciente  explica a importância de funcionários saberem se 
comunicar em Libras durante cerimonia de entrega do título de 
cidadão goianiense ao superintendente técnico cientifico do ISG, 
André Guanaes, na Câmara Municipal de Goiânia

uma vida normal aos pacientes, na medida do possível”, 
afirma. A modalidade é exclusiva para a Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) para Adultos, já que na área pediátrica os 
pais têm livre acesso a qualquer hora do dia e da noite. 

Libras - O HDT/HAA já promoveu quatro edições do curso 
de Noções da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para seus 
colaboradores, sendo o único hospital público de Goiás 
a oferecer essa capacitação. O objetivo é ensinar noções 
da língua aos funcionários para que possam prestar um 
melhor atendimento aos deficientes auditivos, melhorando 
a acessibilidade e quebrando as barreiras na comunicação 
com o paciente surdo. O curso é gratuito e tem conteúdo 
específico para a área de saúde. O ensino de Libras no HDT/
HAA visa atender a Lei Federal Nº 10.436, que estabelece 
a garantia de atendimento e tratamento adequado 
aos portadores de deficiência auditiva em instituições 
públicas de assistência à saúde, além de assegurar formas 
institucionalizadas de apoio, uso e difusão do idioma.

Desospitalização - A desospitalização consiste na 
recuperação funcional de pacientes cronicamente 
hospitalizados. Segundo o coordenador do Projeto de 
Desospitalização do HDT/HAA, Antônio Duarte, todos 
os setores da unidade são envolvidos para viabilizar a 
recuperação dos pacientes. “Trabalhamos para garantir 
qualidade de vida ao paciente, acelerar a alta hospitalar e 
devolvê-lo à comunidade com independência na realização 
de suas atividades. A experiência é uma das únicas em 
ambientes hospitalares de Goiás e mesmo no Brasil, onde 
poucas redes adotam a prática”, afirma. 

Ações para colaboradores - Além das atividades em prol 
dos pacientes, o HDT/HAA realiza ações de Humanização e 
integração para funcionários da unidade. A programação 
ocorre ao longo do ano e atua em diferentes áreas. Os 
destaques são a Semana do Colaborador, o Plano de 
Capacitação dos colaboradores e a Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat). Além 
disso, o hospital realiza mensalmente festa para os 
aniversariantes e anualmente a festa de confraternização 
de final de ano, visando integrar colaboradores de todos 
os setores da unidade. 

Eventos internos para os colaboradores, como as festas de aniversariantes 
do mês, promovem integração e descontração



Adesão: um novo sentido para a vida
Um dos trabalhos importantes desenvolvidos no HDT/

HAA cuida da adesão ao tratamento pelos pacientes 
diagnosticados com HIV. A psicóloga e coordenadora 
do setor, Maria do Rosário, esclarece que a adesão não 
significa apenas orientar a ingestão de medicamentos. 
“Ela inclui o fortalecimento do indivíduo, bem como 
o estabelecimento de um bom vínculo entre equipe 
e paciente, o que facilita a aceitação e a integração do 
viver com HIV/Aids no cotidiano”, diz. 
 
Um dos principais grupos atendidos são as gestantes. 
Em Goiás, foram notificados 1,3 mil casos de mulheres 
grávidas soropositivas entre 2000 e 2010, tendo ocorrido 
208 casos de transmissão vertical do HIV, situação em que 
a criança é infectada pelo vírus durante a gestação, no 
parto ou por meio da amamentação. O acompanhamento 
da grávida soropositiva no HDT/HAA até a alta da criança é 
desenvolvido por meio do Programa Prevenir Para a Vida. 
Graças à ele, Goiás tem sido referência no controle do HIV/

Aids no país com a diminuição de casos de transmissão 
vertical. Grande parte das mulheres atendidas pelo 
programa chega ao hospital abalada de forma psíquica, 
financeira e emocional e são acompanhadas por uma 
equipe multidisciplinar formada por médicos, psicólogos, 
enfermeiros e assistentes sociais.
 As mulheres recebem apoio socioemocional, orientações 
para o planejamento familiar e são incentivadas a aderir 
ao tratamento a fim de melhorar a qualidade de vida. 
Por meio do programa, os filhos de mães soropositivas 
também recebem leite especial até atingirem um 
ano e meio de vida. A doação é importante, pois as 
mães soropositivas não amamentam seus filhos para 
não transmitirem o vírus HIV. Mais de 900 mulheres 
soropositivas já passaram pelo programa e a taxa de 
transmissão vertical é extremamente baixa devido às 
orientações da equipe multiprofissional da unidade e ao 
uso da medicação antirretroviral.

A coordenadora do Setor de Adesão, a psicóloga Maria do Rosário, destaca a relevância 
do trabalho com pacientes soropositivas no contexto de Humanização do atendimento

Grupo de Adesão
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Experiência inovadora na rede pública de 
saúde

A inovação é uma das metas no 
HDT/HAA, dentro do foco 

de oferecer uma assistência 
especializada. A unidade vem 
realizando a orientação de pais e 
responsáveis por crianças internadas 
na UTI Pediátrica. Eles são instruídos 
a fazer massagens como recurso 
terapêutico em seus filhos a fim de obter 
diversos benefícios na saúde. Os resultados 
positivos são percebidos logo nas primeiras sessões. 

Alessandra Francisca  - A dona de casa é mãe da paciente 
A.F.G, de dois anos e diz que  as massagens tranquilizaram a 
criança, internada por mais de 30 dias na UTI. “É bem fácil. 
Uso o creme hidratante nas mãos antes de massagear os 
bracinhos e perninhas dela de manhã e à noite”, disse. Ela 
lembrou ainda que as instruções dos profissionais do HDT/
HAA a alertaram sobre o modo como ela agia antes da 
hospitalização da filha. “Eu já fazia massagens nela em casa, 
mas era só as mãos, sem nenhum creme. Eu também fazia 
do jeito errado e não a deixava calma. Desde que recebi as 
orientações, sempre faço certinho para ela ficar relaxada”, 

Depoimentos

afirmou. Segundo o coordenador 
do Projeto de Desospitalização 

do HDT/HAA, Antônio Duarte, 
o objetivo é humanizar a 

recuperação das crianças. “A prática 
permite aumentar a interação entre 

pacientes, responsáveis e cuidadores, 
além de melhorar a qualidade do sono e 

diminuir o estresse infantil”, destacou. 

Kelly Ramos - A mãe do paciente D.E, de dois anos, disse 
que o recurso de toque e as massagens contribuíram 
com a melhora do quadro de saúde do filho. “Ele dorme 
muito mais tranquilo e fica relaxado. Eu gostei muito. É 
fazer a massagem que ele espreguiça e adormece”, disse. 
O garoto havia sido hospitalizado na unidade durante 
um mês devido à pneumonia. Durante a internação 
na UTI, Kelly aprendeu e aplicou a técnica, e quando o 
filho foi transferido para o quarto, ela continuou com 
as sessões. “As fisioterapeutas do hospital são muito 
atenciosas e prestativas. Elas me mostraram que eu 
fazia massagens apertando demais e me explicaram a 
forma correta, passando as mãos com creme ou óleo 
hidratante”, explicou.

A instrução de pais ou acompanhantes para a realização de massagem terapêutica 
nas crianças hospitalizadas traz benefícios para a recuperação dos pequenos
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EXPERTISE

O ano de 2014 foi marcado por alterações significativas 
na área de saúde em todo o mundo. A eclosão do surto 

de Doenças pelo vírus Ebola no oeste da África e o risco de 
disseminação para outras regiões do planeta assustaram 
a população e as autoridades internacionais. No Brasil, a 
probabilidade de casos confirmados da doença é pequena, 
mas os centros de referência em infectologia do país se 
prepararam para o recebimento de pessoas com suspeita 
da doença. Diante da iminência de casos suspeitos, o 
Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT/HAA) 
reforçou a biossegurança comum a unidades especializadas 
no atendimento de doenças infecciosas e adotou outras 
providências, conforme os mais altos padrões de segurança.

Um apartamento (enfermaria) de isolamento com banheiro 
exclusivo e barreira mecânica foi reservado para acomodação 
do paciente com suspeita de infecção por ebola. O local 
do leito é estratégico para a menor movimentação dentro 
do hospital: fica próximo à Emergência da unidade, onde 
o paciente teria o primeiro atendimento. Antes e após o 
trânsito do paciente, os dois corredores que dão acesso 
ao quarto serão evacuados. Se o quadro de saúde do 
paciente estiver estável, ele será transferido para o Instituto 
Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro 
- referência nacional para casos de ebola - em um avião da 
Força Aérea Brasileira (FAB).

Segundo a diretora geral do HDT/HAA, Anamaria Arruda, a 
unidade tem atualmente leitos com isolamento funcional e 
será uma das únicas no país a contar com a infraestrutura. 
“Na verdade, esse tipo de ambiente deve ser utilizado para 
o tratamento de qualquer pessoa acometida por doenças 
infectocontagiosas provocadas por bioagentes que tenham 
maior possibilidade de transmissão, como o ebola”, diz. 

A unidade reforçou medidas de precaução e o uso de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) específicos 
para cada caso, além de protocolos instituídos de 
gerenciamento de resíduos, higienização de ambientes 
e artigos hospitalares. Foi criado um Comitê de 
Enfrentamento de Risco Biológico Especial, que elaborou 
plano de contigência e protocolos de fluxos específicos de 
resíduos, profissionais e pacientes, realizou capacitações 
sobre (des)paramentação dos EPIs e iniciou construção de 
enfermaria de isolamento de alta segurança. 

Por meio de atividades de capacitação da equipe técnica em 
cursos oferecidos pela SES-GO e pelo Ministério da Saúde 
por meio de videoconferências, a equipe do HDT/HAA foi 
atualizada sobre a doença e os cuidados necessários para 
o contato com um possível paciente suspeito da infecção. 
Em atendimento à recomendação do Ministério da Saúde, 

o hospital designou uma enfermaria para tratamento de 
paciente com suspeita da infecção enquanto ocorriam as 
obras do quarto especial.

Reforço na biossegurança para 
enfrentamento ao ebola

Quarto de Isolamento

Diretora geral do HDT/HAA, Anamaria Arruda, apresentou as 
medidas adotadas pela unidade a fim de reforçar as medidas 
de biossegurança contra o Ebola durante encontro entre 
unidades de saúde promovido pela SES-GO

Hospital recebeu Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para 
utilização e possível atendimento de paciente com ebola
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Quarto de isolamento com segurança máxima está sendo construído no HDT/HAA

A unidade disponibilizou kits de EPIs para os profissionais 
de saúde envolvidos no atendimento aos casos supeitos 
ou confirmados (médico, enfermeira e profissional de 
limpeza). O conjunto é composto por jaleco e calça 
hospitalares; macacão resistente à abrasão; avental 
impermeável; máscara respiratória e máscara facial 
para proteção de olhos, nariz e boca; bota de cano 
longo e cobre-botas (propé longo) e luvas. Os itens 
também poderão ser disponibilizados para os visitantes 
do pacientes, embora a orientação seja a restrição das 
visitas. Parte da paramentação é incinerada após o uso, 
mas outras são higienizadas para reutilização. “As opções 
para desinfecção utilizadas hoje em dia são totalmente eficazes 
para o ebola”, esclarece a infectologista Cláudia Neto.

Assistência

Quarto de 
segurança 
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individual com 

antecâmara 

passagem 
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Países com transmissão 
generalizada

Países com casos iniciais 
e/ou transmissão de casos 
localizados

Alerta mundial

A preocupação com o Ebola é motivada pela alta taxa 
de letalidade e disseminação da doença. O maior 
surto de Ebola na história, segundo o infectologista 
João Alves, preocupa todo o mundo devido à rápida 
propagação da infecção, que antes era restrita a 
pequenas cidades africanas. “Apesar disso, o risco da 
doença no Brasil é remoto”, frisa. Algumas explicações 
para a expansão dos casos na África são a fraca 
infraestrutura de cuidados da saúde e a desconfiança 
ou resistência da população local devido a hábitos 
culturais. 

João Alves ressalta que o contexto brasileiro é 
totalmente diferente e, por isso, o país tem melhores 
condições para lidar com a situação. No cenário 
brasileiro, a preocupação deve ser voltada para 
viajantes vindos de países com registro de casos 
de doenças pelo vírus Ebola, complementa a 
infectologista Cláudia Neto. Para ela, os profissionais 
de saúde devem estar atentos ao uso corretos dos 
EPIs e à higienização adequada das mãos com água 
e sabão ou álcool em gel.

O que é
A doença pelo vírus Ebola é uma febre hemorrágica 
grave transmitida por um vírus do gênero Filovirus 
através do contato com sangue, secreções ou outros 
fluídos corporais de uma pessoa contaminada. Devido 
à ausência de sintomas específicos, o diagnóstico é 
difícil. Ainda não existe vacina para a doença, embora 
testes com drogas experimentais estejam sendo 
realizados em várias partes do mundo.

Sintomas
- Podem surgir entre dois e 21 dias após contato direto 
com pessoas já infectadas. 
- Febre, fraqueza, dor muscular, dores de cabeça e 
inflamação na garganta repentinas, parecidos com os 
sintomas de uma gripe comum.
- Histórico do paciente é determinante para a 
identificação da doença. 
- Em estágio avançado podem ocorrer vômitos, 
diarreia, coceiras, deficiência nas funções hepáticas e 
renais e sangramentos interno e externo.

Segundo o infectologista João Alves, a expansão das doenças pelo vírus 
Ebola na África são relacionadas à fraca infraestrutura de cuidados da saúde 
e hábitos culturais da população

País
Guiné

Libéria
Serra Leoa

Total

País
Mali

Nigéria
Senegal
Espanha

Estados Unidos
Reino Unido

Total

Total de Casos
2.707
8.018
9.446

20.171

Total de Casos
8

20
1
1
4
1

35

Total de Óbitos
1.709
3.423
2.758
7.890

Total de Óbitos
6
8
-
-
1
-

15
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Referência regional no tratamento de doenças 
infecciosas e dermatológicas, o HDT/HAA trabalha 

desde sua fundação em convênio com a Universidade 
Federal de Goiás (UFG) em um programa de integração 
ensino-serviço. O hospital recebe alunos do curso de 
Medicina de faculdades conveniadas (UFG, PUC Goiás e 
UniEVANGÉLICA) para estágio curricular em 
Infectologia, em regime de internato, além 
de estudantes dos cursos de Enfermagem, 
Nutrição, Psicologia, Farmácia e 
Fisioterapia. 

Na área de pós graduação lato 
sensu, a unidade desenvolve 
programas de residência 
médica nas especialidades de 
Infectologia, Infectologia Pediátrica 
e Dermatologia, além de residência 
multiprofissional em Biomedicina, 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Nutrição e Psicologia, contribuindo para a 
formação de especialistas em várias áreas da 
saúde. Na área de pós graduação stricto sensu, o HDT/HAA é 
parceiro do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 
(IPTSP/UFG), participando do desenvolvimento de vários 
projetos de pesquisa, incluindo teses sobre tétano, malária, 
dengue, tuberculose, Aids, leishmanioses, hepatites e 
controle de infecção hospitalar.

O HDT/HAA também desenvolve programas de educação 
permanente para atualização de seus colaboradores, 
além de oferecer estágio em Infectologia para residentes 
de outras instituições e treinamentos especializados para 
profissionais que atuam na rede pública de saúde. O corpo 
clínico da unidade é diferenciado, contando com nove 

doutores e 12 meses. “Nos últimos quatro 
anos, nossos profissionais publicaram mais 

de 60 artigos em revistas especializadas 
nacionais e internacionais, além de 

teses e trabalhos apresentados em 
congressos”, explica a diretora de 

ensino e pesquisa Ledice Inácia de 
Araújo Pereira.
 

A excelência da unidade é um dos 
pontos destacados pelo interno de 

Infectologia Diego Reis. O estudante 
do 7º ano de Medicina na PUC-GO estava 

na última semana de estágio quando 
fez um balanço do período em que esteve 

no HDT/HAA. “Foi uma experiência muito 
rica. O hospital conta com boa estrutura, tem preceptores 
experientes e atenciosos, o que favorece a transmissão de 
conhecimento”, disse. De acordo com ele, além de orientar 
e acompanhar o desenvolvimento do grupo, os médicos 
responsáveis pela supervisão oferecem todo o suporte e 
estrutura que favorecem o aprendizado do aluno. 

HDT/HAA contribui com a formação de 
especialistas em Goiás

ENSINO E PESQUISA
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A certificação do HDT/HAA como Hospital de Ensino pelo 
Ministério da Educação (MEC) está em andamento. Essa é 
a principal meta da Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP). 
Segundo a diretora Ledice Pereira, “com a certificação 
teremos mais recursos, e assim poderemos promover 
a excelência da unidade como hospital de ensino em 
doenças infecciosas e dermatológicas, contribuindo para 
o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e 
especialmente de uma melhor assistência aos pacientes. 
Desde a sua fundação, o HDT/HAA com um programa de 
integração ensino-serviço com as universidades locais e 
agora aguarda a certificação.
 
Para que o hospital obtenha a titulação, foram realizadas 
alterações pontuais e estruturais, como a reorganização 
do acervo da biblioteca, a instalação de computadores 
com acesso à internet, a compra de livros e assinatura de 
revistas, além de reformas. As unidades de saúde recebem 
o título de hospital de ensino quando apresentam, além 
de atividades de atenção à saúde, formação de recursos 
humanos, pesquisa e desenvolvimento tecnológico para o 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

As atividades realizadas pelo DEP em 2014 não pararam por 
aí. “Cadastramos 23 novos projetos de pesquisa, realizamos 
13 eventos científicos de atualização sobre temas como 
Chikungunya, Ebola, cacina antipneumocócica, malária, 
tuberculose resistente e curso de cuidados paliativos, 
entre outros”, destaca Ledice. A diretoria também 
participou de campanhas de orientação ao público sobre 
hanseníase, psoríase e câncer de pele e desenvolveu 
dezenas de treinamentos em serviço para qualificação 
dos colaboradores do hospital. Entre as metas para 2015, 
a diretora afirma que o HDT/HAA pretende realizar uma 
reunião científica com os demais hospitais especializados 
em doenças infecciosas para trabalhar parcerias entre 
as instituições,  buscar financiamentos para pesquisa e 
promover a VI Jornada científica da unidade.

Com o objetivo de compartilhar saberes em prol do 
serviço prestado no HDT/HAA, a diretora geral Anamaria 
Arruda e a diretora técnica Letícia Aires visitaram o 
Instituto de Infectologia Emílio Ribas - referência em 
Infectologia no país -, em São Paulo, no dia 24 de 
setembro. Eles viajaram acompanhadas pela gerente 
médica Analzira Nobre, pela assessora de qualidade 
Ana Maria Mendonça, pela gerente operacional Flávia 
Valério e pela coordenadora de pesquisa da Diretoria 
de Ensino e Pesquisa, Adriana Guilharde. Na ocasião, 
as duas unidades firmaram acordo de cooperação 
para criar indicadores voltados para instituições com 
o mesmo perfil, o que deve favorecer a avaliação 
interna e externa do desempenho hospitalar. 

O principal objetivo é formatar um padrão adequado 
à realidade de hospitais especializados em 
Infectologia e, assim, estabelecer condições de avaliar 
a performance e o cumprimento das metas de cada 
um deles. Segundo a diretora geral Anamaria Arruda, 
atualmente não há parametrização de indicadores 
para essas unidades no cenário brasileiro. “Utilizamos 
indicadores de hospitais gerais, o que não é o mais 
apropriado devido às particularidades desta área 
de saúde. O painel de indicadores específicos que 
pretendemos criar devem ser adotados ao longo do 
tempo”, completa.

Hospital de Ensino

Centros de Conhecimento

Visita ao Hospital Emílio Ribas, centro de referência em doenças 
infecciosas localizado em São Paulo, feita por integrantes do ISG-HDT/HAA 
foi oportunidade para o intercâmbio de informações

A diretora de ensino e pesquisa do HDT/HAA, Ledice Inácia, coordena o 
processo de credenciamento da unidade como Hospital de Ensino
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SINGULARIDADE

Qualidade no atendimento é o diferencial

Um requisito próprio do Sistema Único de Saúde (SUS), 
a Humanização, busca proporcionar 

atenção aos pacientes e acompanhantes. 
No HDT/HAA  a prática é  reconhecida pelo 
acolhimento e prestatividade. Desde o 
início da gestão pelo ISG, a organização 
social focou no monitoramneto 
do o serviço de recepção aos 
pacientes. Um profissional é 
responsável especificamente 
por esta tarefa, intermediando 
usuários, familiares, colaboradores 
e médicos; supervisionando a 
abordagem e a rotina de trabalho dos 
colaboradores; buscando a capacitação 
para os funcionários, além de zelar pelos 
materiais e prédio. 

A supervisora de atendimento da unidade, Leudilene Brito, 
salienta que o contato telefônico e presencial também são 
avaliados na unidade. “Todos os pacientes são tratados 
pelo nome, sem qualquer distinção e com a paciência 
e respeito que precisam e merecem. O sorriso, o olhar 

e a atenção ao que ele e o acompanhante dizem são 
diferenciais no HDT/HAA”, destaca. O hospital 

cumpre metas estabelecidas em contrato 
de gestão assinado com a SES-GO para o 

atendimento de pacientes. O número 
mínimo determinado de pacientes 

atendidos por mês no Ambulatório 
é de 3,1 mil, enquanto na 

Emergência a quantidade é de 
1,1 mil. O HDT/HAA supera esse 

montante todos os meses.

As inaugurações da nova Emergência 
e do novo Ambulatório em março e maio 

deste ano, respectivamente, reforçaram a 
capacidade física e funcional da unidade. 

O metalúrgico M.P, de 32 anos, disse que o 
conforto da sala de espera por consultas médicas foi o que 
mais chamou sua atenção após as alterações estruturais. “A 
primeira coisa que a gente vê em um hospital é a recepção. 
Essa é a primeira vez que eu venho ao HDT/HAA depois da 
reforma e estou maravilhado”, comemorou. 

Coordenadora do Ambulatório, Leudilene Brito, zela pelo bom atendimento 
em todos os canais de comunicação oferecidos pela unidade



29

Semana do Cuidador homenageia 
colaboradores 
Os colaboradores do HDT/HAA participaram de 

atividades especiais dentro da programação da 
Semana do Cuidador, que teve início em 28 de outubro, 
data em que é comemorado o Dia do Servidor Público. 
O objetivo da ação foi oferecer momentos 
de interação e descontração. A aula de 
ginástica laboral no pátio de convivência 
teve a presenca de 50 colaboradores  
que se exercitaram sob a orientação 
do professor de educação física 
Bruno Dias. 

Por meio de alongamento 
coletivo, auto massagem e dança, 
os profissionais aproveitaram a 

Durante os três dias do evento a Feira do Servidor, realizada 
no estacionamento da unidade comercializou itens de 
vendedores externos e de funcionários. O vendedor de 
produtos naturais Marcos Juliano ficou satisfeito com as 
vendas alcançadas no evento. “Se realizarem outra edição, 
participo novamente”, disse. A feirante Ivanete Rosa teve um 
dos estandes mais procurados da semana. Com cardápio 
formado por uma lista de comidas apetitosas e preços 
convidativos, ela comemorou a grande procura. “Tudo 
é vendido com facilidade. Tem escondidinho de carne, 
escondidinho de bacalhau, quibe, torta de frango, empadão 
goiano, bebidas e outras opções”, comemorou.

atividade e alcançaram a proposta de manter a saúde, evitar 
lesões e promover a socialização. Um dos participantes 
da atividade foi o superintendente administrativo do ISG, 
Renato Gomes. Ele destacou a relevância de eventos do 

gênero e lembrou que “são os pequenos 
detalhes que fazem a integração dos 

colaboradores”. Servidora estadual há 30 
anos, a recepcionista Luzia Rodrigues 

reservou um tempinho para desfrutar 
da atividade. Contente com a ação, 

Luzia sugeriu que a programação 
especial ocorresse diariamente. 

“A ginástica laboral renova as 
energias. Tudo que trata o corpo 

também trata a alma”, analisou.

 No encerramento, os colaboradores se divertiram com 
stand up comedy apresentado pelo humorista Bruno Jaka. 
A diretora geral da unidade, Anamaria Arruda, salientou 
a importância da programação. “Rir é a melhor terapia. 
Quando nos prestamos a cuidar dos outros, nós oferecemos 
uma medicação tão eficaz quanto qualquer outro remédio: 
o sorriso”, afirmou. A esquete teatral intitulada “Comédia 
do Universo Corporativo”, da Companhia Carlos Moreira 
trouxe situações cômicas da rotina de trabalho e animou 
os colaboradores, que se divertiram com a participação de 
colegas, convidados pelo elenco para participar da peça.

Referência

Um dos principais objetivos do evento foi oferecer momentos
de descontração e interação entre os colaboradores.
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Efetividade da intervenção clínica       

Auditoria clínica eficaz e participativa         

Gestão eficiente do risco de eventos adversos            

Educação e treinamento de profissionais            

Pesquisa clínica           

Transparência 

O conceito de Governança Clínica está sendo 
implementado junto à equipe de multiprofissionais 

das diversas áreas do HDT/HAA. Este conceito repensa o 
modelo assistencial e a ideia de segurança do paciente, além 
de desenvolver, na atuação do Corpo Clínico, uma fusão de 
iniciativas voltadas para a melhoria geral do atendimento 
com o uso dos processos de qualidade, criando assim, um 
ambiente de excelência em cuidados ao paciente.

A Governança Clínica é um processo de gestão moderna 
com adesão mundial nas instituições de saúde, e no 
hospital, essa é a base do trabalho usado para aprimorar 
o modelo de gestão médico-assistencial e melhorar a 
qualidade dos serviços. O Instituto Sócrates Guanaes (ISG), 
organização social responsável pela gestão do HDT/HAA 
está consolidando esse modelo, levando em consideração 
os indicadores do hospital para direcionar as ações. De 
acordo com Analzira Nobre, da Gerência Médica do hospital, 
a promoção de melhoria continuada das estruturas e 
processos assistenciais tem resultado na prestação de 
cuidados de saúde”, afirma.

Pilares

Progressos obitidos

GOVERNANÇA CLÍNICA

Auditoria como estratégia
na excelência em saúde.

Coordenador administrativo do HDT/HAA, Antônio Jorge Maciel: 
“Governança Clínica contribui para a excelência dos resultados “

Fortalecimento e sedimentação do processo eletrônico da informação clínica do paciente

Construção de protocolos clínicos, da gestão do risco

Fortalecimento da comissão de padronização de materiais e medicamentos 

Educação permanente e continuada com plano de melhoria de desempenho e desenvolvimento de lideranças

Critérios para avaliação da observação de protocolos clínicos

Definição do desempenho dos serviços de saúde do hospital no que se refere à eficiência, respeito
aos direitos das pessoas, segurança e adequação técnico-cientifica dos cuidados 

Construção de indicadores assistenciais e não assistenciais 

Processo gradual de auditorias clínicas no hospital
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Segundo o coordenador administrativo do HDT/HAA, 
Antônio Jorge Maciel, a auditoria é uma das estratégias 
da governança, por auxiliar no processo de mensuração e 
levantamento informações e indicadores, o que é feito in 
loco. “A gestão por governança foi ampliada na unidade 
nos últimos meses, um trabalho que envolve todos os 
setores de assistência com o objetivo maior da qualidade 
da prestação de serviços clínicos”, enfatiza. 

A mensuração dos processos, através de indicadores 
de qualidade, traz a excelência dos resultados e é um 
instrumento voltado para a melhoria do atendimento, 
desde a entrada do paciente na instituição até a satisfação 
final, com a alta hospitalar. “A segurança vai desde o fato de 
indicar o que está sendo feito para evitar erros até a busca 
de resultados de qualidade”, pontua Maciel.

De acordo com a enfermeira de auditoria Neliete Teixeira, 
com a implantação desta gestão houve melhora nos 
resultados quanto aos processos de acompanhamento 
do prontuário do paciente, que é um instrumento que 
vai desde o atendimento inicial na emergência até a 
alta do mesmo. “Melhorou tudo, porque após romper as 
barreiras da resistência e envolver os profissionais de forma 
multidisciplinar, houve melhor aceitação da figura do 
auditor e ficou mais fácil de mensurar as não conformidades 
e assim promover as melhorias”, destaca.  “Os padrões de 
excelência melhoraram, mas ainda temos muito a avançar”, 
frisa Antônio Jorge. 

Segundo ele, os colaboradores reconhecem a necessidade  
do treinamento sistemático, através de cursos de 
capacitação, e também o entendimento sobre o objetivo 
da gestão. “O ISG despertou os profissionais do hospital 
para uma busca de melhoria do processo, além de quebrar 
paradigmas e promover a conscientização de todos os 
envolvidos”, pontua. O desafio do Instituto é conseguir que 
todos os colaboradores entendam o processo e participem 
para a qualidade e segurança. “A intenção não é apontar 
não-conformidades, e sim buscar melhorias. Esse é o 
objetivo”, conclui Antônio Jorge.

Auditorias e rastreabilidade 

Com o objetivo de compartilhar saberes em prol 
do serviço prestado no HDT/HAA,  a diretora geral 
Anamaria Arruda e a diretora técnica Letícia Aires 
visitaram o Instituto de Infectologia Emílio Ribas - 
referência em Infectologia no país -, em São Paulo, 
no dia 24 de setembro. Eles viajaram acompanhadas 
pela gerente médica Analzira Nobre, pela assessora 
de qualidade Ana Maria Mendonça, pela gerente 
operacional Flávia Valério e pela coordenadora de 
pesquisa da Diretoria de Ensino e Pesquisa, Adriana 
Guilharde. Na ocasião, as duas unidades firmaram 
acordo de cooperação para criar indicadores 
voltados para instituições com o mesmo perfil, o 
que deve favorecer a avaliação interna e externa do 
desempenho hospitalar. 

O principal objetivo é formatar um padrão adequado 
à realidade de hospitais especializados em 
Infectologia e, assim, estabelecer condições de avaliar 
a performance e o cumprimento das metas de cada 
um deles. Segundo a diretora geral Anamaria Arruda, 
atualmente não há parametrização de indicadores 
para essas unidades no cenário brasileiro. “Utilizamos 
indicadores de hospitais gerais, o que não é o mais 
apropriado devido às particularidades desta área de saúde. 
O painel de indicadores específicos que pretendemos criar 
devem ser adotados ao longo do tempo”, completa.

Centros de Conhecimento

A auditoria interna dos processos auxilia na mensuração e levantamento 
de não conformidades in loco 

Para a supervisora do Setor de Custos do hospital, Bruna Castro, 
as informações sobre os indicadores financeiros é fundamental 



As atribuições do GT são fomentar o conhecimento e o 
desenvolvimento técnico e científico na área, apontar e 
descrever as ações necessárias ao manejo de resíduos 
gerados nas unidades de saúde da capital para sanar 
irregularidades tanto no acondicionamento quanto nos 
serviços de coleta (interna e externa), transporte (interno e 
externo), armazenamento (depósito externo) e disposição 
final dos resíduos hospitalares.
 

Dentro do HDT/HAA, algumas adequações foram 
providenciadas para um melhor monitoramento da área 
de resíduos. Uma balança foi instalada na unidade para 
a pesagem de todo o material descartado. A medida visa 
analisar a quantidade de cada tipo de resíduo descartado e 
minimizar o desperdício por meio de reforço de campanhas 
educativas já realizadas. No quesito sustentabilidade 
houve mais uma novidade. A unidade iniciou em 2014 
a coleta seletiva com segregação de papel, metal, vidro, 
plástico e orgânico.

32

33

Sancionado em 2010, o Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) completou quatro anos. Para as 

unidades de saúde, entre as determinações previstas, 
está a elaboração de um Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde que no HDT/HAA ocorreu 
em 2005.Por lei, resíduos são o resultado de processos de 
diversas atividades da comunidade de origem industrial, 
doméstica, hospitalar (gerados por estabelecimentos 
de saúde de natureza diversa) comercial, agrícola, de 
serviços e varrição pública.
 
 Além da segregação, o manejo dos resíduos dos serviços de 
saúde  incluem o tratamento, acondicionamento, identifi-
cação, coleta interna, armazenamento, coleta externa e dis-
posição final. A preocupação com o gerenciamento do resíduo 
hospitalar não se restringe apenas à preservação da saúde 
pública, dos recursos naturais e meio ambiente. “Os pontos de 
observação incluem a minimização da produção de resíduos, 
o encaminhamento seguro e eficiente bem como a proteção 
do trabalhador”, pontua Thayná Ribeiro.. Após resolver, em 
tempo recorde, pendências relacionadas aos resíduos, o HDT/
HAA se tornou referência no assunto em Goiás. 

Atenção especial ao gerenciamento 
de resíduos

RESÍDUO HOSPITALAR

Grupo de Trabalho
O hospital integra um Grupo de Trabalho que discute 
periodicamente o aprimoramento do gerenciamento 
de resíduos dos serviços de saúde gerados em 
estabelecimentos hospitalares goianos. O HDT/HAA é um 
dos membros do agrupamento inédito no Brasil criado pela 
auditora fiscal da Procuradoria do Trabalho Jacqueline 
Carrijo, após assinatura de Termo de Cooperação Técnica 
com o Ministério Público Federal (MPF-GO) no início de 2014. 

Preocupada com o impacto ambiental dos resíduos, unidade iniciou em 
2014 a segregação do lixo comum em papel, metal, vidro, plástico e orgânico

Abrigo de resíduos do hospital atende normas sanitárias
 e de biossegurança



Tabela 1 - CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS HOSPITALARES

Tabela 2 - MANEJO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Fonte: Resolução - RDC/ANVISA nº 306, de 7 de setembro de 2004

Fonte: Resolução - RDC/ANVISA nº 306, de 7 de setembro de 2004

Resíduos 
Infectantes

TIPO GRUPO CARACTERÍSTICAS

A

B

C

D

E

Resíduos 
Químicos

Resíduos 
Radioativos

Resíduos 
Comuns

Resíduos 
Perfurocortantes

ou Escarifivantes

Presença de agentes biológicos. Devido a maior 
virulência ou concentração, pode apresentar maior 
risco de infecção. Exemplo: luvas, máscaras, capote, 
gazes dentre outros materiais.

Contém substâncias químicas que podem 
apresentar risco à saúde pública ou ao meio 
ambiente. Exemplo: medicamentos vencidos, 
resíduos tóxicos, corrosivos e inflamáveis.

Não podem ser considerados resíduos até que seja decorrido 
o tempo de decaimento necessário ao atingimento do 
limite de eliminação, por isso seguem as determinações 
da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)

Não apresentam risco biológico, químico ou radiológico 
à saúde ou ao meio ambiente. Tem características 
similares aos resíduos domiciliares. Exemplo: lixo 
administrativo, limpeza de jardins e pátio, lixo orgânico etc.

São objetos e instrumentos que contém cantos, 
bordas, pontas ou protuberâncias rígidas e agudas, 
capazes de cortar ou perfurar. Exemplo: Agulhas, 
lâminas, ampolas de vidro etc.

SEGREGAÇÃO
 

ACONDICIONAMENTO
 

IDENTIFICAÇÃO
 

TRANSPORTE INTERNO
 

ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO
 

TRATAMENTO
 

ARMAZENAMENTO, COLETA 
E TRANSPORTES EXTERNOS

 
DISPOSIÇÃO FINAL
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INDICADORES DE SAÚDE

Evolução na área assistencial
ações integradas entre as equipes e uniformidade de 
condutas, através da implementação de Protocolos Clínicos 
e do Plano Terapêutico Singular.

A Gerência Operacional também passou por evoluções,  
como a implantação do serviço de acolhimento com 
classificação de risco durante o período noturno, o que 
traz qualidade e segurança no atendimento; pacientes 
em observação em condições dignas, com a extinção do 
atendimento no corredor; a incorporação do Departamento 
de Estatísticas e Arquivo Médico à área técnica, com a 
readequação de processos e presença de coordenador 
exclusivo para o setor; a presença do fisioterapeuta na 
unidade no período noturno; e a reforma da Central 
de Materiais Esterilizados, que irá trazer segurança e 
economicidade, tendo em vista que a unidade passará 
a realizar todo o processo de desinfecção e esterilização 
internamente.

Segundo Letícia Aires, em 2014 a unidade conseguiu manter 
e em alguns casos aumentar o volume de atendimentos, e 
isso com pelo menos uma obra de reforma ou adequação 
em andamento dentro da unidade.  Entre os avanços obtidos 
no ano está, por exemplo, a elaboração e aprovação pela 
equipe médica do Regimento Interno do Corpo Clinico do 
HDT/HAA, que delimita atribuições e competências de cada 
médico dentro da unidade, além dos direitos e deveres de 
cada um, dirimindo conflitos e trazendo segurança para as 
relações entre os profissionais, e desses com a instituição 
e os usuários. O fortalecimento da Gerência Médica foi 
promovido com a divisão em dois grandes setores: Medicina 
Crítica (UTIs e Setor de Emergência) e Medicina não Crítica 
(Ambulatório, Leito-dia e Setor de Internação), buscando 

Com a profissionalização da gestão do HDT/HAA, a 
Diretoria Técnica passou a tomar decisões amparadas 

em fatos e dados, indo ao encontro às necessidades dos 
usuários. Os serviços criados, as melhorias feitas e as ações 
de gestão para o aperfeiçoamento dos processos foram 
trabalhadas para que fossem priorizadas as demandas 
mais urgentes. Como um hospital de referência regional 
e nacional, o HDT/HAA está sujeito a se adequar a novas 
epidemias, como foi o inusitado aumento de casos de 
Ebola na África, que acabou repercutindo em necessidade 
de adequações estruturais e treinamento de equipes. 
“Da mesma forma ocorreu com o surgimento de casos 
autóctones de malária em Goiânia, cuja dimensão só 
não foi maior pela pronta ação dos serviços de vigilância 
em saúde do município e do estado, que realizaram um 
excelente trabalho”, comenta a diretora técnica Letícia Aires.

Por isso, a atuação da área técnica tem que ser antenada 
com a realidade de um mundo globalizado e de pessoas 
em constante movimento - não por acaso está sendo 
inaugurado dentro da unidade o serviço de Medicina 
do Viajante. A Diretoria Técnica possui duas gerências 
com suas respectivas coordenações: a Gerência Médica, 
que é responsável pelo corpo clinico da unidade; e a 
Gerência Operacional, que é responsável por toda a 
equipe multiprofissional e pelo Arquivo Médico. Esses 
setores fornecem importantes indicadores que são 
trabalhados e analisados para que haja evolução nos 
processos de trabalho e a consequente melhoria no 
atendimento aos pacientes. 

Mais atendimentos

Diretora técnica Leticia Aires: “Os números estão a nosso favor e
 mostram a evolução dos nossos indicadores de 2012 a 2014”.
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Gráficos comparativos - 2012 a 2014
Os gráficos 1 e 2 mostram a evolução dos  indicadores quantitativos e demonstram que 
o acesso ao atendimento está sendo mantido e melhora ano a ano.

Gráfico 1 - Evolução dos atendimentos médicos urgência e emergência e atendimentos 
médicos ambulatoriais no período de 2012 a 2014:

Gráfico 2 - Evolução dos atendimentos multiprofissionais e de exames de análises 
Clínicas no período de 2012 a 2014:
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O gráfico 3 traz indicadores qualitativos, que demonstram a melhoria na qualidade 
do atendimento, com a queda expressiva do número de Infecções relacionadas a 
assistência a saúde e  da taxa de mortalidade, ambas caíram em torno de 50% nos 
últimos 3 anos.

Outro dado relevante mostrado pelo gráfico 4  é a diminuição do tempo de 
permanência hospitalar que caiu de 11 pra 7,5 dias em 3 anos, o que demonstra a 
melhor resolutividade da unidade.

Gráfico 3 - Evolução da densidade de Infecções relacionadas a assistência a Saúde e 
Taxa de mortalidade global de 2012 a 2014 ( o ano de 2014 densidade de IRAS tem dados 
até novembro): 

Gráfico 4 - Média do tempo de permanência Global no período de 2012 a 2014:



 REPRESENTAÇÃO POPULAR 

Atuação do Conselho Local de Saúde 
cumpre diretriz do SUS

A diretora geral Anamaria Arruda explicou que o CLS deve 
ser usado como instrumento de proteção e disseminação 
dos princípios do SUS. “É preciso defender o Sistema 
Único de Saúde, pois ele procura atender a todos de forma 
igualitária”, pontuou. Santana lembrou ainda que “o SUS 
é um modelo de saúde pública para todo o mundo, mas 
ainda é necessário que os gestores e a população entendam 
plenamente o seu funcionamento”. 

O Conselho de Saúde (CS) consolida a participação da 
sociedade organizada na administração da saúde. Ele é 
descentralizado, ou seja, existem CSs regionais, locais, 
distritais e sanitários indígenas. Os conselhos atuam na 
formulação e proposição de estratégias e no controle 
da execução de políticas de saúde, incluindo aspectos 
econômicos e financeiros. O Conselho Local de Saúde 
(CLS), por sua vez, é um órgão colegiado, deliberativo e 
permanente que integra as estruturas do Ministério da 
Saúde e Secretarias Estaduais e Municipais. 

Em março de 2014, o HDT/HAA sediou a I Capacitação de 
Conselheiros organizada pelo CLS da unidade. Ao longo 
do dia, os participantes discutiram pontos importantes 
para o exercício da função, como a regulação, a avaliação 
e a auditoria no SUS, bem como as atribuições dos 
conselheiros. A capacitação contou com palestras da 
presidente do Conselho de Saúde do Hospital Alberto 
Rassi (HGG), Stefânea Nolasco, do presidente do Conselho 
Estadual de Saúde, Venerando Lemes, e do conselheiro 
Neusinho de Farias. 

Com a finalidade de acompanhar a execução das políticas 
de saúde pública na unidade e garantir a defesa dos 

direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), o 
HDT/HAA conta com a atuação do Conselho Local de Saúde 
(CLS). Atualmente, a composição do Conselho é de oito 
titulares e oito suplentes eleitos entre os usuários; quatro 
titulares e dois suplentes eleitos entre os trabalhadores da 
unidade, e dois titulares e dois suplentes gestores. 

O CLS se reúne para discutir problemas e soluções 
relacionados à qualidade da assistência prestada no 
hospital. Ao longo de quase dois anos de atividade, o 
Conselho obteve várias conquistas em parceria com a 
gestão do ISG. “Colaboramos juntos com o instituto e 
com a SES-GO para a liberação de verbas para a reforma e 
ampliação do Ambulatório, da Emergência e do Condomínio 
Solidariedade”, comemora o presidente do CLS, Edson 
Santana. O próximos passo para o fortalecimento das 
ações, segundo ele, é conseguir maior adesão dos usuários 
dos serviços de saúde à ferramenta.

“O Conselho proporciona a oportunidade de diálogo entre 
os três segmentos envolvidos na construção do hospital que 
queremos: o usuário, o gestor e os colaboradores”, afirma a 
diretora geral do HDT/HAA, Anamaria Arruda. Edson Santana 
explica que a instalação dessa instância na unidade era um 
pedido antigo. “Somente em março de 2013 conseguimos 
a efetivação da demanda. Com a colaboração  do ISG, 
realizamos eleições em maio daquele ano. Desde então, 
realizamos reuniões ordinárias mensais”, diz. Ele completa 
que a missão do Conselho é acompanhar a organização e 
o funcionamento das ações implementadas pela unidade. 

Capacitação Função 

Primeira edição do curso de Capacitação para Conselheiros discutiu
o fortalecimento do SUS
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AMPLIAÇÕES E REFORMAS 

A diretora geral do HDT/HAA, Anamaria Arruda, explica que 
“agora temos condições de realizar o isolamento com um 
menor impacto na capacidade de atendimento do hospital 
e sem obrigar o paciente a esperar em macas. Passamos a 
atender com a qualidade e a dedicação de sempre, porém 
com mais conforto”. Devido à natureza dos atendimentos 
prestados, que apresentam alto risco de contágio, 20% 
dos pacientes necessitam de isolamento, o que reforça a 

necessidade de se investir na ampliação das 
acomodações na unidade. 

O superintendente técnico-científico 
do ISG, André Guanaes, afirmou 

que é um alívio não acomodar 
pacientes em macas no corredor.  

“Eu sou médico intensivista, 
e uma situação que sempre 

me angustiou  foi essa, a de ver 
paciente esperando no corredor. 

Essa ampliação significa que nós 
vamos receber melhor e atender muito 

melhor o nosso usuário”, afirma.

O Secretário de Estado da Saúde, Halim Girade, ressaltou 
o trabalho realizado no hospital. “Se em condições menos 
favoráveis os profissionais do HDT/HAA fizeram tanto pela 
humanização do atendimento, agora, com uma estrutura 
melhor, daremos um salto na qualidade”, disse. Girade 
lembrou do processo de transição da gestão, que desde 
2012 é feita em parceria com o ISG. “Nós não éramos 
incompetentes, nunca fomos. Aqui estão os melhores e 
mais qualificados profissionais em suas áreas, mas nós 
não tínhamos como nos movimentar, em meio a tanta 
burocracia”, disse. 

Janeiro: Festa e Trabalho - Em 10 de janeiro de 2014, 
o HDT/HAA completou 37 anos e a celebração ocorreu 

ao longo do ano com obras de reforma da unidade. Ao 
completar 38 anos em janeiro de 2015, o hospital tinha 
rejuvenescido. A adequação de estrutura física e ampliação 
de leitos para emergência da unidade, tão necessária e 
esperada, ocorreu por meio da liberação de 2,3 milhões de 
reais em um segundo aditivo ao Contrato de Gestão com 
o Instituto Sócrates Guanaes, organização 
social que administra o hospital desde julho 
de 2012. Esses valores incluiram reforma, 
compra de equipamentos médicos, 
de tecnologia da informação e 
mobiliário.

As intervenções na Emergência  
colocou um ponto final no 
improviso do setor que funcionava 
com leitos num corredor. Durante 
o período da reforma, o atendimento 
ambulatorial ocorreu em containeres no 
estacionamento para desocupar o antigo 
Ambulatório, que deu lugar ao novo espaço, 
e assim não prejudicar a realização de consultas médicas. 

Março: Nova Emergência - A obra foi concluída em 14 de 
março. Sete enfermarias com leitos duplos, e um leito de 
Observação foram construídos, o que significou 15 leitos 
a mais. Com isso, a  capacidade de recebimento de casos 
de urgência e emergência subiu de seis para 20 casos. Foi 
extinta a internação de pacientes no corredor e também 
nos consultórios médicos de emergência ou ambulatoriais. 
Além de aumentar a capacidade instalada de leitos da 
unidade, a obra favoreceu ainda a oferta de assistência com 
mais segurança e qualidade aos pacientes. 

Calendário de  inaugurações 
infraestruturais 

Nova Emergência representa o resgate da 
qualidade do atendimento.



Maio: Ambulatório Moderno - Pouco mais de dois 
meses depois da inauguração da Emergência, chegou a 
vez do Ambulatório ser inaugurado em solenidade com 
autoridades políticas e sociais, colaboradores e convidados 
presentes. Os consultórios médicos passam de sete para 11 
(oito consultórios padrão, um consultório para consultas/
procedimentos dermatológicos; um consultório com 
recepção individualizada para  pacientes com precauções 
respiratórias e um consultório para atendimento 
psicoterápico). O espaço passou a oferecer recepção 
climatizada com capacidade instalada para 80 pessoas, 
Sala para Ouvidoria, Sala de Pequenos Procedimentos, Sala 
de Vacinas, Farmácia, 10 leitos-dia clínico e dois leitos-dia 
cirúrgico.

O trabalho desenvolvido pelo ISG foi elogiado pelo 
governador Marconi Perillo. “O Dr. André põe a alma, o 
amor e a dedicação junto com equipe em prol dos goianos. 
Ele trouxe a família aqui hoje para ver como trabalhamos. 
Agradeço ao ISG por acreditar em Goiás e nosso governo. 
Vocês agregam valor ao nosso estado!”, enalteceu. Perillo 
classificou a melhoria na infraestrutura do HDT/HAA 
como exemplo para a saúde pública do país. “É possível 
transformar a saúde para os brasileiros e estamos vivendo 
isso aqui. Me alegra e motiva fazer as mudanças necessárias 
para um serviço público e qualidade”, disse.

Ele salientou, durante discurso, que acredita ser possível 
comparar hospitais particulares com os melhores hospitais 
públicos onde as pessoas serem tratadas com respeito e 
dignidade”. As transformações foram destacadas também 
pelo secretário Girade ao lembrar das dificuldades do 

Governador Marconi Perillo descerra a placa de inauguração 
acompanhado do superintendente técnico-científico do ISG, André 
Guanaes,do empresário e publicitário, sócio fundador do grupo ABC 
de Comunicação, Nizan Guanaes, do publicitário e diretor da empresa 
DM9DDB Joca Guanaes e do secretário de estado da saúde, Halim Girade.

Diretora geral Anamaria Arruda sobre as reformas no hospital:” um upgrade 
na capacidade física e funcional”

passado e salientar que “hoje é possível convidar pessoas 
como representantes do Cremego para visitarem as 
unidades estaduais de saúde”, ressaltou. 

No caso do Ambulatório, a nova estrutura física resulta em 
aumento de sua capacidade instalada, possibilitando o 
aumento do número de consultas médicas, bem como a 
implantação de atendimentos multiprofissionais (Nutrição, 
Psicologia, Fonoaudiologia, etc). Segundo Anamaria Arruda, 
com a criação da sala de pequenos procedimentos no local, 
o fluxo de pacientes ambulatoriais foi corrigido de forma 
a minimizar a mistura com o fluxo de emergência e de 
internação, situação comum antes da inauguração. Com a 
ampliação do Ambulatório, a quantidade de leitos totais do 
HDT/HAA saltou de 120 para 130. 



Agosto: Reforma na UTI - No mês de agosto, as atenções 
se voltaram para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
Adulto. O setor passou por adequações por pouco 
mais de uma semana para recuperação do local, que 
necessitava de melhorias na estrutura física. Durante o 
período de intervenção os pacientes foram alojados em 
oito enfermarias da ala B. Foram realizadas revisão da 
rede elétrica e rede hidráulica, trocas e recuperação 
das portas dos isolamentos e antecâmaras, pintura, 
aquisição, instalação e troca de armários, reforma 
geral da área de apoio (copa, repouso médico e de 
enfermagem, sala de medicação, vestiários, farmácia 
satélite, coordenação, sala de visitas), recuperação e 
substituição dos biombos entre leitos. 

Novembro: CME é ampliada - Um dos principais 
mecanismos de segurança na realização de procedimentos 
dentro de uma unidade de saúde, a Central de Materiais 
Esterilizados (CME) passou por reforma e ampliação em 
2014.  A obra, iniciada em setembro e entregue dois meses 
depois, atendeu as determinação dos órgãos competentes 
e também as Resoluções da Diretoria Colegiada da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em 2012, o local 
foi interditado após constatação de não conformidades 
pelo Ministério do Trabalho (MTE) e pela Vigilância 
Sanitária Municipal. O serviço de processamento de artigos 
e materiais médico-hospitalares foi terceirizado, mas o 
retorno dos itens não ocorria com a agilidade necessária.

CME é uma unidade de apoio técnico dentro do 
estabelecimento de saúde destinada a receber material 
considerado sujo e contaminado para realizar a 
descontaminação, preparação e esterilização. Os cuidados 
garantem condições para o atendimento direto e a 
assistência à saúde dos pacientes e reduzem as taxas de 
mortalidades e de infecções hospitalares.

Dezembro: Agência Transfusional - No mês de dezembro, 
foi a vez da inauguração da Agência Transfusional,   atendendo 
a exigência do Ministério da Saúde, que prevê a disposição 
deste serviço nas unidades de saúde que realizem mais 
de 60 transfusões mensais (no HDT/HAA são realizadas em 
média 200 transfusões ao mês). A agência vem proporcionar 
agilidade à realização das transfusões no hospital, que 
antes, para atender a demanda de um paciente com 
indicação de algum tipo de transfusão sanguínea, solicitava 
o material para o Hemocentro de Goiás, que também tinha 
que disponibilizar um técnico para realizar o procedimento. 
“A dificuldade e a distância comprometiam a assistência 
em tempo hábil, especialmente em casos de emergência. 
Nesse sentido, a agência representa uma grande melhoria 
na qualidade do atendimento prestado aos pacientes. Além 
disso, conseguimos aumentar o número de procedimentos 
realizados internamente”, destaca a coordenadora da 
Agência Transfusional, Ana Cristina Dantas.

UTI Adulto foi reformada em 2014

Agência Transfusional é conquista para o atendimento.
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Março - Emergência

Maio - Ambulatório

Agosto - UTI Adulto

Novembro - Central de Materiais Esterilizados CME

Dezembro - Agência Transfusional

As mudanças são uma amostra da capacidade 
técnica e funcional do que o hospital pode oferecer 
à sociedade. Mesmo em condições menos favoráveis, 
os profissionais do HDT/HAA sempre primaram pela 
humanização do atendimento. Com estrutura melhor, 
a qualidade é ainda maior. A “temporada de obras”, 
iniciada em 2014, inclui o início da reforma da área 
administrativa e a expansão da unidade - esta sob 
responsabilidade da Agência Goiana de Transportes e 
Obras (Agetop) - que estão em andamento. 

A demanda da unidade é regulada pelos Complexos 
Reguladores Estadual/Municipal e presta atendimento 
eletivo e de emergência de Média e Alta Complexidade. 
A entrada dos pacientes ocorre por meio do Setor de 
Emergência e/ou internação ou por meio do Setor de 
Ambulatório, sendo 80% da demanda composta por 
pacientes crônicos. A qualidade no atendimento e 
especificidade do serviço fazem do hospital o único 
da rede pública na região nas especialidades de 
Infectologia e Dermatologia. 

A parceria entre o governo estadual e as organizações 
sociais conseguiu ordenar a demanda e atendimento 
por meio de transformações na estrutura física das 
unidades de saúde, condições de trabalho para 
os colaboradores e execução efetiva da regulação 
dos usuários referenciados. Contudo, apenas o 
cumprimento da Política Nacional de Regulação 
possibilitará a plenitude das responsabilidades 
sanitárias assumidas pelas esferas de governo. 

O pleno funcionamento da rede de unidades de 
saúde organizadas por nível de complexidade a 
partir da atenção primária assegura condições de 
resposta às necessidades reais por serviço de saúde 
considerando a oferta potencial e a oferta existente, 
além de garantir o atendimento adequado conforme 
o perfil da unidade e do paciente.

Transformações

O superintendente administrativo do ISG, Renato Gomes, 
lembrou que quando chegaram ao hospital encontraram 
uma unidade em situação de interdição por órgãos 
fiscalizadores como o Conselho Regional de Medicina do 
Estado de Goiás (Cremego) e Vigilância Sanitária. “Apesar de 
todos os problemas, conseguimos sanar praticamente todas 
as deficiências consideradas graves e que independiam de 
ampliação estrutural”, afirmou ele. “O sucesso de nosso 
trabalho foi e só é possível graças ao apoio e esforço de 
todos os sujeitos implicados no processo de produção de 
saúde no HDT/HAA”, reconheceu.

O HDT/HAA realiza mensalmente mais de 880 atendimentos 
médicos de emergência e urgência, cerca de 650 
atendimentos de enfermagem de acolhimento e outros 
3,7 mil atendimentos médicos ambulatoriais. Atualmente, 
a unidade disponibiliza 130 leitos, sendo 20 leitos de 
emergência, 19 leitos de enfermaria pediatria, 64 leitos de 
enfermaria adulto, 9 leitos de UTI adulto, 6 leitos de UTI 
pediátrica e 12 leitos no Hospital/Dia.

Superação

Mês a mês de inaugurações
no HDT/HAA em 2014: 

Recepção do novo Ambulatório. Agora, os pacientes têm mais 
conforto durante a espera pela consulta médica
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“Momento de festa também é momento de 
solidariedade”. Esse foi o slogan do Natal Solidário 

do HDT/HAA, realizado no dia 19 de dezembro no Espaço 
de Eventos Gaia, no Jardim da Luz. Organizada com 
apoio do ISG, a festa teve decoração especial, buffet 
natalino e música, além de brindes sorteados entre os 
funcionários. Cerca de 400 pessoas participaram do evento. 
A organização dos detalhes ficou a cargo da organização 
social, de patrocinadores e dos próprios funcionários da 
unidade. O “Natal Solidário - Momento de festa também é 
momento de solidariedade” teve o objetivo de incentivar a 
solidariedade entre os colaboradores, já que cada um deles 
doou um brinquedo novo em troca de um ingresso. Os itens 
arrecadados foram encaminhados para três instituições 
cadastradas na Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) 
e que assistem cerca de 500 crianças.

Natal Solidário

HDT EM FESTA

Salão do Espaço de Eventos Gaia ficou 
lotado durante a festa



Unidade arrecada 
itens de higiene em 
festa junina 

Doria e Perillo 
parabenizam 
hospital pela 
conquista
no HumanizaSUS 

Diretora do HDT/
HAA prestigia 
solenidade da AMG
A diretora geral do HDT/HAA participou de evento da 

Associação Médica de Goiás (AMG) em 11 de outubro, 
que empossou a nova gestão para o triênio 2014/2017. A 
cerimônia foi acompanhada pelo governador de Goiás, 
Marconi Perillo, e pelo secretário de estado da Saúde, Halim 
Girade. A solenidade ainda antecipou comemoração ao 
dia do Médico, em 18 de outubro, e lançou livro sobre o 
perfil de alguns dos pioneiros da medicina e militantes 
da categoria em Goiás. 

A festa junina solidária do HDT/HAA arrecadou 747 
itens de higiene pessoal como creme e escova 

dental, sabonete, shampoo, condicionador, desodorante, 
hidratante, absorvente íntimo e chinelo. Os produtos foram 
entregues em troca simbólica por ingressos para o evento 
voltado aos colaboradores que foi realizado no dia 27 de 
junho, no clube do SindiSaúde. A festa teve decoração 
especial, comidas típicas, música, quadrilha, o tradicional 
casamento na roça, além de brindes sorteados entre os 
funcionários. Entre os prêmios havia uma moto Honda Biz 
100 ccks, tablet, fogão, climatizador, espremedor de frutas 
etc. Na ocasião, o superintendente técnico científico do 
ISG, André Guanaes, anunciou oficialmente a renovação 
do contrato de gestão do HDT/HAA e agradeceu o esforço 
diário dos colaboradores. 

O superintendente administrativo do ISG, organização 
social gestora do HDT/HAA, Renato Gomes, participou 

do 2º Fórum Brasileiro da Indústria de Alimentos, promovido 
pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide) em 11 de abril. 
Na ocasião, o empresário João Doria Jr. e o governador 
de Goiás, Marconi Perillo, parabenizaram o HDT/HAA pela 
menção honrosa do Ministério da Saúde, que reconheceu 
a unidade como destaque na área de humanização no 
Brasil. O evento, realizado no Hotel Mercure, foi prestigiado 
por líderes empresariais, produtores e gestores do setor 
público, como o presidente do Lide Infraestrutura, Roberto 
Giannetti; o presidente da Associação Brasileira das 
Indústrias da Alimentação (Abia), Edmundo Klotz; o ex-
ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
e presidente do Lide Internacional, Luiz Fernando Furlan; 
e a diretora-geral do Instituto de Tecnologia de Alimentos  
(Ital), Eloisa Elena Garcia. 

Superintendente administrativo do ISG, Renato Gomes, a diretora geral do 
HDT/HAA, Anamaria Arruda, e o superintendente técnico-científico do ISG, 
André Guanaes, posam para foto durante a festa

Empresário João Doria Jr. e o governador de Goiás, Marconi Perillo, 
receberam camiseta e parabenizaram o superintendente administrativo 
do ISG, Renato Gomes, pela premiação do MS

Cardiologista Claudia Giovanna, a diretora geral do HDT/HAA, Anamaria 
Arruda, e o secretário estadual de Saúde, Halim Girade, participam de 
evento da AMG. (Crédito das fotos: Sebastião Nogueira)



Reitor da PUC-GO 
recebe camiseta 
em homenagem 
a prêmio nacional 

ISG presente em 
evento sobre 
parceria entre 
Estado e OSs

Presidente da AMG 
visita a unidade

A diretora geral do HDT/HAA, Anamaria Arruda, entregou      
ao reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

(PUC-GO), Wolmir Amado, camiseta em homenagem ao 
prêmio nacional de Humanização recebido pela unidade. 
Ao receber o presente, Wolmir agradeceu e ressaltou a 
importância do trabalho conjunto de ambos já que o hospital 
é referência regional no tratamento de doenças infecciosas e 
dermatológicas e recebe alunos da Instituição de Ensino Superior.

No dia 09 de dezembro, o presidente da Associação 
Médica de Goiás (AMG), José Umberto Vaz de Siqueira, 

visitou as dependências do HDT/HAA, onde foi recebido 
pelas diretoras Anamaria Arruda e Letícia Aires. Na ocasião, 
José Umberto conheceu toda a infraestrutura do hospital e 
se disse satisfeito com o trabalho realizado pela unidade. Integrantes do ISG e do HDT/HAA  participaram em abril de 

2014 do 3º Seminário “O Poder Público e as suas parcerias”, 
promovido pelo Instituto de Direito Administrativo de 
Goiás (Idag) no auditório do Tribunal de Contas da União 
em Goiás (TCU-GO). Além de discutir sobre o modelo de 
gestão em saúde por Organizações Sociais em Goiás, os 
debatedores abordaram pontos considerados controversos. 
O superintendente administrativo do ISG, Renato Gomes, 
compareceu ao local juntamente com a diretora do HDT/
HAA, Anamaria Arruda, e demais membros da equipe. O 
evento é uma iniciativa que visou atualizar os participantes 
sobre a legislação e assuntos relacionados à atuação do 
terceiro setor junto ao Estado.  Definida por meio da Lei 
Federal 9.637 de 15 de maio de 1998, as Organizações Sociais 
(OSs) são entidades sem fins lucrativos, aptas a prestarem 
serviços através de contratos com a administração pública. 
A grande vantagem do modelo é a maior autonomia no 
que diz respeito ao cumprimento das metas estabelecidas 
nos contratos de gestão, proporcionando mais agilidade e 
eficiência nos serviços públicos. 

O presidente da AMG, José Umberto Vaz de Siqueira, conheceu o 
HDT/HAA acompanhado da diretora geral Anamaria Arruda e da 
diretora técnica Letícia Aires

Superintendente administrativo do ISG, Renato Gomes, e a diretora geral 
do HDT/HAA, Anamaria Arruda, ao lado do procurador do Estado, Rafael 
Arruda, em evento promovido pelo Idag



Equipe médica 
ministra 
palestra 
em evento 
científico  

Diretoria 
do ISG-HDT/HAA 
em cerimônia 
para oficialização 
de OS do Hugo 2

A diretora técnica e infectologista do HDT/HAA, Letícia Aires, 
ministrou palestra sobre Aids Pediátrica no Congresso 

Centro-Brasileiro de Infectologia, Controle de Infecção, 
Imunização e Medicina Tropical, realizado em Goiânia no dia 
23 de agosto. Além dela, os infectologistas do HDT/HAA João 
Alves, Christiane Kobal, Cássia Godoy, e Sheila Paiva também 
foram palestrantes e apresentaram novidades em assuntos 
relacionados ao perfil de doenças tratadas no hospital, como 
Hepatite C, Tuberculose, Aids, bactérias multiressistentes 
e Micose. No evento foram discutidos temas conjunturais 
atualizados com a realidade eco-bioepidemiológica, clínico-
laboratorial e imuno-preventiva das doenças ou agravos de 
maior prevalência nacional.

A diretoria do HDT/HAA prestigiou em julho de 
2014 a solenidade de assinatura do contrato de 

gestão entre a Associação Goiana de Integralização e 
Reabilitação (Agir) e a SES-GO para a administração 
do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de 
Siqueira (Hugo 2). As diretoras geral e técnica do HDT/
HAA, Anamaria Arruda e Letícia Aires, participaram da 
cerimônia no Palácio Pedro Ludovico. “Acredito muito 
nesta parceria que tem apresentado saldo positivo para 
a saúde pública de Goiás, a exemplo do que ocorre no 
HDT/HAA. A gestão do hospital pelo Instituto Sócrates 
Guanaes (ISG) apresenta resultados antes inimagináveis”, 
disse Anamaria Arruda. 

Diretora técnica do HDT/HAA, Letícia Aires, diretora 
geral do HDT/HAA, Anamaria Arruda, superintendente 
executivo da AGIR, Sérgio Daher e o gerente financeiro do 
HDT/HAA, Fábio Freire durante o evento.

A diretora técnica do HDT/HAA, Letícia Aires, e o secretário 
estadual de saúde, Halim Girade, compuseram mesa do 
MultiSaúde, no Centro de Convenções de Goiânia



Direção 
HDT/HAA na posse 
do Conselho 
Excelência
das OSs

Homenagem de 
destaque na 
cerimônia do
Ibes 2014

A diretora geral do HDT/HAA, Anamaria Arruda, e o 
assessor da Superintendência Regional do ISG, Bruno 

Almeida, prestigiaram no dia 11 de dezembro, no Palácio 
Pedro Ludovico Teixeira, a posse do Conselho de Excelência 
das Unidades Hospitalares Estaduais que são administradas 
por Organizações Sociais (OSs). A unidade é gerenciado pelo 
ISG desde julho de 2012, via contrato de gestão celebrado 
com o governo de Goiás por meio da SES-GO. O presidente 
do Conselho de Excelência, professor Nion Albernaz, é 
considerado o principal responsável pelas conquistas de 
Acreditação dos hospitais estaduais, que foi alcançada pelo 
HDT/HAA em 29 de setembro de 2014. O Conselho, que é 
formado por representantes de 14 entidades do governo, 
da Saúde Pública, do Judiciário e Controle Social do SUS, 
acompanha e supervisiona o trabalho das OSs. 

A convite do Instituto Brasileiro para Excelência em 
Saúde (Ibes), empresa voltada para atividades de 

diagnóstico e acreditação de instituições e programas 
de saúde, a diretora geral do HDT/HAA, Anamaria Arruda, 
o superintendente técnico-centífico do ISG, André 
Guanaes, e o superintendente administrativo do instituto, 
Renato Gomes, participaram no dia 16 de dezembro, em 
São Paulo, da Premiação Ibes 2014, que contou ainda 
com a participação de clientes e parceiros do Ibes e da 
superintendência da Organização Nacional de Acreditação 
(ONA). Durante o evento, o HDT/HAA foi premiado como 
destaque no critério “Foco na Segurança”, relacionado aos 
fundamentos de Gestão em Saúde do Sistema Brasileiro 
de Acreditação. Segundo Anamaria Arruda, a homenagem 
representa a valorização do desempenho da equipe da 
unidade. “O prêmio Ibes é um reconhecimento do trabalho de 
todos os nossos profissionais, que continuamente promovem 
a evolução dos processos de qualidade do HDT/HAA”, afirmou.

Diretora geral do HDT/HAA, Anamaria Arruda ao lado do 
presidente do conselho das OS’s, Profº Nion Albernaz.

Superintendente técnico científico do ISG, André Guanaes, superintendente 
administrativo do ISG, Renato Gomes, diretora do IBES, Vivian Giudice, diretora de 
ensino e capacitação do IBES, Aléxia Costa, diretora geral do HDT/HAA, Anamaria Arruda 
e a presidente do IBES, Vanice Costa exibem o prêmio conquistado pela unidade goiana.



Culto Ecumênico 
e apresentação 
musical encerram 
atividades 
do  HDT/HAA 
em 2014
O HDT/HAA realizou no dia 19 de dezembro um culto 

ecumênico em agradecimento pelas conquistas 
de 2014. Na realização do culto, fizeram uso da palavra o 
superintendente administrativo do ISG, Renato Gomes, que 
representou o Espiritismo; a enfermeira do Trabalho do 
Sesmt, Jhenifer Silva, que falou em nome da Comunidade 
Evangélica; e o padre Hélio Filho, que representou o 
Catolicismo. A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJ) 
se apresentou no evento e também na enfermaria do 
hospital, alegrando colaboradores e pacientes com canções 
natalinas e clássicos da música erudita. 

Culto ecumênico contou com representantes das 
religiões Católica, Espírita e Evangélica

Além de se apresentar durante o culto, a OSJ alegrou 
colaboradores e pacientes na enfermaria da unidade



Unidade 
implanta Agência 
Transfusional
Na área da saúde, o tempo pode fazer toda diferença. 

Quando se tratam de doenças infectocontagiosas, 
o atendimento de qualidade e com agilidade garantem 
resultados positivos no quadro geral do paciente. Para 
assegurar agilidade aos procedimentos de transfusão 
sanguínea dentro do HDT/HAA, a unidade criou a Agência 
Transfusional. O serviço atende a exigência do Ministério da 
Saúde para hospitais com mais de 60 transfusões mensais. 
No HDT/HAA, o processo de hemotransfusão cumpre todos 
os requisitos de biossegurança e qualidade. O local realiza 
as transfusões de sangue fornecidas pelo Hemocentro com 
a retaguarda da instituição goiana 24 horas por dia. 

Depois que o médico identifica a necessidade de 
transfusão e o tipo de hemocomponente necessário, 
a agência realiza as provas de compatibilidade entre 
doador e receptor e realiza o procedimento em adultos 
ou crianças hospitalizados na unidade. Para evitar 
possíveis reações no organismo, o serviço realiza 
o acompanhamento até a alta do paciente. Com 
infraestrutura adequada, equipamentos necessários 
e profissionais especializados, o local é responsável 
pelo recebimento, armazenamento, seleção, testagem 
e transfusão de componentes derivados do sangue 
(hemácia, plasma, plaqueta e crioprecipitados), registro 
dos procedimentos e manutenção de estoque mínimo. 

Realiza exames imunohematológicos do paciente;

Faz prova de compatibilidade;

Realiza a transfusão de sangue;

Verifica se os produtos utilizados
estão dentro das normas vigentes;

Mantém o registro dos procedimentos.

MAIS CONQUISTAS

A Agência Transfusional 
do HDT/HAA:

Diretorias do ISG-HDT/HAA e autoridades desatam laço durante 
inauguração da Agência Transfusional da unidade 

Estrutura do local dá suporte para a realização de transfusões sanguíneas 
nos pacientes com recomendação médica hospitalizados no HDT/HAA



A hemoterapia moderna é baseada no preceito de transfusão 
apenas do componente que o paciente necessita, evidência 
apontada em avaliação clínica e/ou laboratorial. Assim, não 
são realizadas transfusões do sangue total. Biomédica do 
Hemocentro, Cristiane Martins explica que o ideal é que 
o tempo entre a preparação do hemocomponente e a 
aplicação no paciente ocorra em no máximo uma hora. No 
entanto, a grande demanda e as dificuldades estendiam o 
período para mais de 12 horas. “Costumava levar cerca de 
14 horas desde a solicitação do HDT/HAA até o envio do 
sangue. Isso significa que os riscos e falhas no processo 
eram acentuados”, afirma. “No hospital, a maioria dos 
casos é de urgência. Por isso precisamos de manutenção 
dos estoque de bolsas de sangue”, afirma a diretora técnica 
da unidade, Letícia Aires.

Hospital de Doenças Tropicais (HDT/HAA) 

Hospital Alberto Rassi (HGG)

Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo)

Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo (Huana), em Anápolis

Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa)

Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Hurso), em Santa Helena

Em Campos Belos

Em Goiatuba

Em Itapuranga

Em Minaçu

Em Mineiros

Em Morrinhos

Em Niquelândia

Em Jaraguá

Contra o relógio

Em Goiás, existem 14 Agências Transfusionais:

Transfusões em casos de  urgência devem ocorrer em uma hora

Transfusões de emergência devem ser realizadas
em cerca de cinco minutos

Letícia lembra que doar sangue é fundamental para 
salvar a vida de pessoas com várias patologias. “É um 
ato de amor que ajuda pacientes com doenças crônicas 
e demais situações de risco de morte”, destaca. Com o 
início das atividades do novo setor, o hospital lançou uma 
campanha interna para incentivar a doação permanente. 
O objetivo é mobilizar a comunidade para a captação 
de sangue para alcançar a cota de reposição necessária 
para o Hemocentro. Atualmente, o hospital utiliza realiza 
cerca de 200 transfusões mensais. “A tendência é que a 
quantidade de bolsas aumente com essa proposta”, explica 
a coordenadora da agência, Ana Cristina Dantas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
49



HDT/HAA cria 
Serviço de 
Vigilância em 
Saúde
Com foco no estímulo constante ao aperfeiçoamento 

dos serviços prestados e no desenvolvimento de cada 
setor, o HDT/HAA  implantou o Serviço de Vigilância em 
Saúde (SVS), vinculado à Diretoria Geral. Sob o comando 
do novo departamento, coordenado pela enfermeira Thaís 
Yoshida, estão setores estratégicos do hospital. “O SVS 
compreende a intervenção sobre problemas de saúde 
que requerem atenção e acompanhamento contínuos, 
como o gerenciamento de risco, a articulação entre 
ações promocionais e preventivas à saúde. É um trabalho 
intersetorial muito importante”, explica ela.
 
A proposta do SVS envolve ações e práticas de vigilância, 
prevenção e o controle de riscos relacionados à segurança 
do paciente, o que inclui atividades desde a vigilância de 
infecções, de doenças e de riscos assistenciais e ambientais, 
de incidentes  aos  eventos adversos. A atuação depende do 
apoio de todos os setores do hospital por necessitarem de 
alto grau de orientação técnica para serem implementadas. 
De acordo com a coordenadora, “o objetivo da integração 
das quatro instâncias é alinhar as atividades de cada setor 
e ampliar o escopo de intervenções conjuntas que sejam 
mais resolutivas”.
 
As estratégias de trabalho se transformam em resultados 
práticos, como a redução das Infecções Relacionadas à 
Assistência à Saúde (Iras), diminuição dos acidentes de 
trabalho e com material biológico entre profissionais de 

Coordenado pelo enfermeiro José Geraldo Gomes, o 
setor tem como missão supervisionar os mecanismos 
de detecção e a investigação de qualquer agravo 
suspeito e ou confirmado atendido no HDT/HAA. 
Na prática, registra doenças que põem em risco a 
saúde de um ou mais indivíduos ou da população. A 
análise do perfil epidemiológico das doenças permite 
avaliar a ocorrência de surtos, em quais períodos eles 
costumam surgir e quais os grupos de risco. Com a 
produção de indicadores de saúde é possível avaliar 
e analisar a situação de saúde da instituição  e assim,  
direcionar ações de melhorias e também contribuir 
para um planejamento mais abrangente e efetivo das 
necessidades de mudanças nas políticas públicas. 

Núcleo Hospitalar
de Vigilância
Epidemiológica (NHVE)

saúde, identificação de riscos e diminuição dos eventos 
adversos, entre outros. Além disso, o trabalho utiliza o 
monitoramento dos riscos para promover a melhoria 
da assistência prestada. “A minimização da exposição 
aos riscos significa a garantia da segurança do paciente 
ao assegurar a assistência adequada e a sintonia dos 
processos”, destaca Thaís.

Equipe do SVS do HDT/HAA
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Tem como principais metas o gerenciamento dos riscos e o 
constante aperfeiçoamento dos processos de cuidados e do 
uso de tecnologias da saúde. O principal objetivo  é garantir 
boas práticas na instituição, disseminação sistemática da 
cultura de segurança e notificação de incidentes e eventos 
adversos. Segundo a enfermeira do NISPGR, Stefane Arruda 
os principais avanços em 2014 foram: a elaboração do Plano 
de Segurança e de Protocolos de Segurança do Paciente, 
que são Prática de Higiene das Mãos, Prevenção de Quedas, 
Cirurgia Segura, Prevenção de úlcera por pressão e a Política 
de Identificação do paciente.

O resíduos produzidos pelos estabelecimentos de saúde 
tem sido cada vez mais alvo de atenção, devido os riscos 
relacionados a não conformidades no processo de descarte, 
e por isso mesmo, é objeto  de constantes  vistorias por 
parte de agências reguladoras de saúde do trabalhador e 
da Vigilância Sanitária. Com a possibilidade de prejuízos 
para a saúde humana e meio ambiente, as instituições têm 
criado mecanismos para evitar impactos negativos. No 
HDT/HAA, os processos de minimização e segregação, os 
procedimentos recomendados para o acondicionamento 
e tipos de tratamento são coordenados pela responsável 
técnica no assunto, Thayná Ribeiro.

É obrigatório em todos os hospitais brasileiros. Entre as 
competências do SCIH estão a elaboração e instituição 
de medidas para redução da incidência e gravidade das 
infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) por meio 
do planejamento, execução e avaliação de um programa 
de controle de infecção hospitalar; implementação 
de medidas de controle; definição e supervisão das 
medidas de precauções e isolamentos; realização de 
educação continuada, além de análise e monitoramento 
dos processos e resultados por meio de indicadores de 
infecção. O setor passou a contar em dezembro de 2014 
com um novo sistema de informatização: o Hepic (Hospital 
Epidemiologic Control), que permite monitorizar e controlar 
todo o processo de vigilância epidemiológica das infecções 
relacionadas à assistência ao paciente.

Núcleo Interno de Segurança 
do Paciente e Gerenciamento 
de Riscos (NISPGR)

Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar (SCIH)

Gerenciamento de Resíduos

Estrutura do Serviço
de Vigilância em Saúde (SVS):

Integrantes do SVS comemoram a implantação de novo 
software que contribuirá com atuação do serviço

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH)

Núcleo Hospitalar de Vigilância Epidemiológica (NHVE)

Núcleo Interno de Segurança do Paciente e 
Gerenciamento de Riscos (NISPGR)

Gerenciamento de Resíduos
em Serviços de Saúde (GRSS)
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VIVENDO A CONQUISTA DA VIDA

Apoio integral a 
gestantes e mães 
portadoras de HIV

Combate ao 
preconceito no Dia 
Mundial de Luta 
Contra a AidsCom o objetivo de evitar a transmissão para as crianças, 

a prevenção foi o foco da 22ª edição do Curso para 
Gestantes Portadoras do Vírus HIV/Aids do HDT/HAA. O 
evento foi realizado ao longo do dia 28 de novembro de 
2014 no auditório da unidade, e contou com a apresentação 
de palestras sobre planejamento familiar, cuidados básicos 
com os recém-nascidos, alimentação e nutrição para as 
gestantes e os bebês. Todas as atividades fazem parte do 
Programa Prevenir para a Vida e são realizadas semestralmente 
pelo Setor de Adesão do HDT/HAA há 11 anos.

Cerca de 50 mulheres participaram do curso, recebendo 
orientações sobre como evitar a transmissão do vírus 
para os bebês, o que pode ocorrer durante a gestação, no 
parto ou durante a amamentação. Para G.K.V, de 20 anos, 
que está em sua quarta gravidez, as palestras ajudaram 
muito. “Apesar de já ser mãe, continuo aprendendo sobre 
os cuidados com o bebê e ainda ganho um kit que vai 
completar o que está faltando no enxoval”, destacou. Os 
kits são enxovais doados pela OVG e também incluem fraldas 
descartáveis arrecadadas entre os colaboradores do HDT/HAA.

Informação como esclarecimento e a criminalização do 
preconceito são estratégias para assegurar direitos às 

pessoas portadoras de HIV/Aids. Referência regional no 
tratamento de doenças infecciosas e dermatológicas, o 
HDT/HAA sempre repudiou o preconceito contra as pessoas 
atendidas pela unidade. No caso dos pacientes com o vírus 
da imunodeficiência humana (HIV) e Aids, em especial, o 
esclarecimento sempre foi uma estratégia utilizada para 
desmistificar a doença. Esse foi justamente o foco da ação 
realizada pela unidade no Dia Mundial de Luta Contra a 
Aids, em 1º de dezembro de 2014.

Com o tema “É possível tratar. Até o preconceito”, a unidade 
promoveu atividades educacionais, recreativas e de 
promoção da saúde para discutir os temas relacionados 
ao HIV/Aids, informar os usuários do hospital e reforçar o 
intercâmbio com o Condomínio Solidariedade, anexado 
ao HDT/HAA neste ano como Casa de Apoio para pacientes 
com doenças infecciosas e dermatológicas. “A ação teve 
o objetivo de conscientizar as pessoas que o preconceito 
não é um ato humanitário e que cada um deve buscar 
compreender a condição dos pacientes que lutam contra a 
doença”, explica a diretora geral Anamaria Arruda.

Participantes do evento foram cumprimentados pela 
diretoria do ISG-HDT/HAA
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Goiás passa a contar 
com Ambulatório 
do Viajante

Desde o dia 1º de dezembro de 2014, o HDT/HAA começou 
a distribuir o Ritonavir 100 mg e o Tenofovir 300 mg, duas 
novas formulações que contribuirão para o já reconhecido 
protagonismo brasileiro na resposta à epidemia da Aids. O 
Ritonavir agora é termoestável, ou seja, pode ser mantido 
em temperatura de até 30°C, que facilita a logística de 
armazenamento, distribuição e dispensação. Antes ele 
necessitava de armazenamento em câmara fria. No HDT/
HAA, cerca de 2 mil pacientes serão beneficiados com a nova 
apresentação da medicação. O Tenofovir 300 mg, por sua vez, 
é chamado de “2 em 1” por facilitar a administração, já que 
a sua fórmula é composta também pela lamivudina 300mg. 
Antes, era preciso ingerir diariamente um comprimido 
de tenofovir e dois comprimidos de lamivudina. Com a 
mudança,  os pacientes passaram a ingerir apenas um 
comprimido ao invés de três.

Novos medicamentos

Malas, reservas, passagens, roupas, horários de embarque 
e desembarque. Tudo preparado para viajar, certo? 

Ainda não. A saúde deve ser um ponto a ser considerado 
antes de qualquer viagem doméstica ou internacional. Para 
ajudar a população a se prevenir de doenças prevalentes 
e endêmicas na região de destino, o HDT/HAA começará 
a oferecer, a partir de 2015, o Ambulatório do Viajante. 
Público e gratuito, o serviço oferecerá informações que as 
agências de turismo ou mesmo as pessoas que organizam 
viagens por conta própria, em geral, não possuem. Por 
meio de consulta, o médico realizará uma entrevista e o 
paciente será orientado sobre as precauções necessárias. 
Além disso, os profissionais de saúde irão monitorar o mapa 
mundial da saúde diariamente para descobrir ou manter 
alertas para os viajantes.

O atendimento será realizado uma vez por semana e a 
demanda será regulada pela própria unidade por meio 
de agendamento telefônico. Segundo a infectologista e 
coordenadora do Ambulatório do Viajante, Ana Joaquina, 
a orientação não será restrita à prevenção de doenças 
infecciosas. “Vamos esclarecer as pessoas acerca dos 
cuidados para a prevenção de trombose venosa profunda 
durante voos e orientá-las sobre atividades especiais, 
como mergulho e escalada de altitude, além daquelas que 
envolvam a segurança pessoal”, explica. A médica lembra 
que os riscos ligados ao tipo de viagem (urbana, rural, 
negócios e mochileiro), o nível da acomodação (hotel, 
albergue, casa, camping) e a exposição ao mar, rios, lagos, 

No Dia Mundial de Luta contra a Aids, HDT/HAA realizou evento científico 
que discutiu e apresentou novidades relacionadas à doença
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Um novo 
Condomínio 
Solidariedade para
os goianos

Após anos sem exata definição de perfil e com estrutura 
física em depreciação, o Condomínio Solidariedade 

agora está a todo vapor. No mês de julho de 2014, o ISG, 
organização social responsável pela gestão do HDT/HAA, 
inaugurou a primeira etapa de restauração do local. A Casa 
de Apoio para reabilitação e acolhimento de pacientes com 
vírus HIV/Aids e outras doenças infecciosas e dermatológicas 
oferece 28 leitos para internação (26 para adultos e dois 
para crianças), refeitório, sala de convivência, consultório 
dentário e atendimento multidisciplinar. A capacidade de 
atendimento é de 40 pacientes por mês. Antes da reforma, 
o local tinha apenas 15 leitos. 

O projeto de reestruturação teve como principal proposta 
transformar o condomínio em um centro de atendimento 
multidisciplinar e global. Assim, são oferecidos 
atendimentos com as mesmas especialidades disponíveis 
no HDT/HAA, como Enfermagem, Serviço Social, Nutrição, 
Psicologia e Fisioterapia. De acordo com a coordenadora 
operacional Jacqueline Rangel, os serviços são oferecidos 
para os pacientes que necessitem de atenção psicossocial, 

PROJETO INOVADOR

Renato Gomes
Superintendente administrativo
do Instituto Sócrates Guanaes

fisioterapêutica e de enfermagem. “A ideia é agregar 
excelência às atividades oferecidas, propiciando aos 
hóspedes um local de acolhimento e humanização que 
atenda as necessidades deles”, diz. 

O novo perfil do local permite também atender a uma 
necessidade social dos pacientes portadores de doenças 
infecciosas do interior que precisam estar em Goiânia 
para o tratamento. A assistência multidisciplinar contribui 
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. O Condomínio 
Solidariedade está localizado no Jardim Europa, região 
Sudoeste de Goiânia.

“ “

Secretário de Estado da Saúde, Halim Girade visitou  as instalações 
do Condomínio durante a inauguração do local

Condomínio Solidariedade tem história marcante no apoio a 
pacientes de Goiás

A gestão do Condomínio Solidariedade está a cargo da coordenadora 
operacional Jacqueline Rangel, e do coordenador geral Silvério Cardoso

Implantamos uma nova
cultura organizacional com base

na missão do ISG, que é promover
saúde através da educação



Em fevereiro de 2014, o ISG assumiu a gestão do Condomínio 
Solidariedade e solucionou entraves burocráticos que até 
então reduziam a capacidade e a qualidade do atendimento 
prestado no local. A pedido da SES-GO, a OS fez um estudo 
aprofundado da situação do condomínio, que foi anexado 
ao HDT/HAA por meio de decreto 7.807, publicado no Diário 
Oficial em 26 de fevereiro de 2013. 

Em seguida, a Casa de Apoio deixou de ser mera casa de 
hospedagem temporária para pacientes. As primeiras 
medidas tomadas foram a retomada das obras para a 
instalação de consultórios ambulatoriais - que estavam 
interrompidas desde 2012 pela Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE) - e a reforma no prédio com a reestruturação 
do refeitório, sala de convivência, banheiros coletivos e 
leitos de hospedagem.

Histórico

O Condomínio Solidariedade foi criado em meados 
da década de 1980, época em que foram notificados 
os primeiros casos de HIV/Aids em Goiás. Segundo 
a gerente médica do HDT/HAA, a infectologista 
Analzira Nobre, estimativas apontam que o Brasil tem 
atualmente 600 mil pessoas portadoras do vírus HIV, 
com registro de 32 mil novos casos e 11 mil óbitos 
por ano. “Nosso desafio é promover a qualidade de 
vida para as pessoas que vivem com o vírus e estão 
envelhecendo mais rápido devido às implicações da 
doença, apesar do avanço do tratamento”, afirma. 

Durante audiência em maio de 2013, a direção 
do ISG e do HDT/HAA apresentou projeto para 
representantes da SES-GO com indicações de recursos 
de origem pública e também de organizações não 
governamentais para a gestão do condomínio, a 
exemplo do Hospital de Câncer de Barretos, em São 
Paulo, um exemplo de sucesso do financiamento 
público-privado e com atendimento 100% SUS. 

A proposta dividiu o local em dois núcleos de igual 
importância: Apoio Psicossocial-Casa de Apoio e 
Assistência Médica Multidisciplinar. A proposta incluiu 
novo projeto arquitetônico e completa reequipação 
para assistir os soropositivos 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. A segunda parte da 
obra, correspondente à construção de espaço para 
atendimentos médicos, reabilitação psicossocial, 
reabilitação, leitos prolongados e cuidados paliativos  
deve ser finalizada em janeiro de 2015.

Além do acolhimento para hospedagem temporária, o 
novo modelo de gestão oferece apoio à comunidade 
por meio da educação em saúde e de ações 
preventivas; oficinas profissionalizantes e de terapia 
ocupacional; cuidados paliativos; leito de retaguarda; 
serviço de farmácia hospitalar; reabilitação; 
atendimento em odontologia, nutrição e dietética; 
e atendimento especializado a idosos e a crianças 
portadoras do HIV/Aids.

Projeto inovador

Núcleos de Atendimento 
do Condomínio 
Solidariedade

Gerente Médica Analzira Nobre, uma das autoras da proposta do novo 
Condomínio Solidariedade, acompanha a evolução da Aids em Goiás 

Casa de Apoio
(Núcleo de Apoio

Psicossocial)

Núcleo de
Assistência

Médica
Multidisciplinar
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Serviço de 
Ouvidoria para 
usuários

Obras da
Agetop continuam
no hospital

O HDT/HAA reforça o canal de comunicação dos cidadãos 
com o SUS por meio da Ouvidoria, serviço voltado para 

a garantia da melhoria da qualidade do funcionamento e 
da organização da saúde pública em todo o país. A técnica-
interlocutora responsável pelo setor, Vera Pais, explica 
que a procura pelo serviço tem sido cada vez maior. Até o  
mês de novembro de 2014 foram 203 contatos registrados, 
número bastante superior aos dois anos anteriores: em 
2013 houve 94 contatos, enquanto em 2012 foram apenas 
23 contatos “Com o retorno satisfatório das demandas 
apresentadas pelos usuários, o que é o principal objetivo 
do nosso trabalho, a expectativa é que a quantidade de 
manifestações continue a crescer”, destaca. 

As atribuições da Ouvidoria do HDT/HAA incluem receber 
as manifestações dos cidadãos (solicitações, reclamações, 
denúncias, sugestões ou elogios) e encaminhar aos 
responsáveis para melhorar a prestação de serviço; fornecer 
informações sobre o funcionamento do SUS e os direitos dos 
cidadãos; realizar a mediação de situações emergenciais e 
conflitos; identificar necessidades e entraves existentes no 
SUS; buscar soluções para as queixas e indagações dos 
cidadãos; e promover a excelência no atendimento, com o 
fortalecimento da cidadania e o favorecimento da prática 
de gestão participativa. 

A Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) iniciou 
em fevereiro de 2014 a reforma, ampliação e adequação 

do HDT/HAA. As obras já estão em fase de alvenaria. A 
unidade possui mais de 9 mil m² de área construída e 
ganhará, após a conclusão da obra, cerca de 6 mil m². Além 
da reforma geral da cobertura e outros serviços, o hospital 
terá mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 
lavanderia, Central de Esterilização, 30 leitos de enfermaria 
para isolamento, Central de medicamentos e Necrotério, 
caldeira e uma administração. As obras estão orçadas em 
R$ 15,2 milhões e devem ser concluídas em 2015. 

GIRO PELA UNIDADE

Técnica-interlocutora responsável pela Ouvidoria, Vera Pais afima 
que a procura pelo serviço vem crescendo ao longo dos anos

Reforma, ampliação e adequação da estrutura da unidade devem 
ser concluídas pela Agetop em 2015



SVS utiliza 
software Hepic
para otimizar 
ações em prol
do paciente

Lei contra 
discriminação de 
portador de HIV/Aids

Para contribuir com a eficácia das atividades do Serviço 
de Vigilância em Saúde (SVS), a unidade passou a utilizar 

em dezembro de 2014 um novo sistema de informatização 
do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). O 
Hepic (Hospital Epidemiologic Control) é a ferramenta que 
permite monitorizar e controlar todo o processo de vigilância 
epidemiológica das infecções relacionadas à assistência 
ao paciente. O programa possibilita a geração de alerta 
sobre microrganismos epidemiologicamente importantes, 
aumento da confiabilidade dos dados coletados, detecção 
automática de casos possíveis e confirmados de infecção 
com base em critérios de diagnósticos pré-determinados, 
controle de precauções, controle de antimicrobianos e de 
multirresistência mais eficiente e a melhora da segurança 
dos pacientes. “A aquisição do Hepic é primordial para 
a prevenção de eventos adversos, o que contribui para 
a melhoria da segurança no uso de medicamentos na 
instituição”, frisa a coordenadora do SVS, Thais Yoshida, 

A sanção de lei que criminaliza a discriminação dos 
portadores do HIV e doentes de Aids, realizada em 

02 de junho pela presidente Dilma Roussef, é um avanço 
para assegurar os direitos e combater a intolerância. Dessa 
forma, a recusa ou segregação de alunos portadores de HIV/
Aids em estabelecimentos de ensino, negação ou demissão 
de emprego, demora para atendimento de saúde ou 
divulgação da condição como forma de ofensa podem ser 
punidos com reclusão. A pena varia entre um e quatro anos, 
além de multa. 

Os crimes de discriminação contra soropositivos foram 
classificados para garantir os direitos essenciais das pessoas 
com HIV/Aids. O preconceito da sociedade e o autopreconceito 
são, inclusive, algumas das causas da não adesão ao 
tratamento de combate à Aids. Segundo a gerente médica 
Analzira Nobre, “muitas pessoas preferem nem saber que são 
portadoras do vírus por causa da discriminação”. O trabalho 
desenvolvido no Setor de Adesão da unidade tem entre as 
suas atribuições esclarecer os pacientes encaminhados pelos 
médicos do hospital, já que algumas pessoas se recusam a 
iniciar ou prosseguir o tratamento antirretroviral. 

Tradicionalmente o Setor de Adesão promove evento 
no Dia Mundial de Combate à Aids (01 de Dezembro).



André Guanaes é homenageado
na Câmara de Goiânia
O superintendente técnico-científico do ISG, organização 

social que gere o HDT/HAA, André Guanaes, recebeu 
em 26 de maio, na Câmara de Goiânia, o título de cidadão 
goianiense. A honraria foi uma propositura do vereador 
Virmondes Cruvinel Filho. A solenidade foi prestigiada pela 
diretoria do ISG-HDT/HAA, colaboradores, políticos locais e 
familiares do homenageado.

Estiveram no local o secretário estadual de saúde, Halim 
Girade; o ex-titular da pasta, Antonio Faleiros; o presidente 
dos Conselhos de Excelência, Nion Albernaz e o neto dele, 
o vereador Thiago Albernaz; a vereadora dra. Cristina; o 
conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), 
Daniel Goulart; o superintendente executivo do Crer, Sérgio 
Daher; os conselheiros do ISG, Juracy Magalhães e João Carlos, 
Sampaio; os irmãos de André, os publicitários Nizan Guanaes, 
Joca Guanaes e Joaquim Guanaes, além da esposa Kátia 
Guanaes, e também a a diretora geral do HDT/HAA, Anamaria 
Arruda; o superintendente administrativo do ISG, Renato 
Gomes; a diretora técnica da unidade, Letícia Aires; a gerente 
médica, Analzira Nobre; e funcionários do hospital.

A cerimônia foi marcada por reconhecimento à trajetória 
do médico baiano André Guanaes, 52 anos, e também da 
história do pai dele, que dá nome ao Instituto. A emoção foi 
consenso entre todos os presentes, especialmente após o 
discurso de Nizan Guanaes. Ele falou sobre o orgulho que 
sente com a pessoa e com o trabalho do irmão. “André 
é um empreendedor. Sou testemunha da dedicação e 
entusiasmo pelo que faz porque isso vem de Deus. É 
preocupado com o bem-estar das pessoas. Eu o agradeço 
como brasileiro. Fico feliz por ver um estado generoso com 
quem generoso é”, destacou.

Uma apresentação surpresa de Coral na Língua Brasileira 
de Sinais (Libras) homenageou o novo cidadão goianiense. 
Um grupo de colaboradores inscritos no curso oferecido 
dentro da própria unidade interpretou a música “Pra ser 
feliz”, do cantor Daniel. Segundo a intérprete de Libras 
e coordenadora de Educação Permanente do HDT/HAA, 
a língua é muito importante na área da saúde. “Antes, os 
surdos buscavam atendimento médico e a comunicação 
não era eficaz”, disse, ao traduzir o depoimento de um 
paciente da unidade com deficiência auditiva.

Trajetória

RECONHECIMENTO

Empresário, publicitário e sócio fundador do grupo ABC                                 
de comunicação, Nizan Guanes faz discurso em homenagem  
ao novo cidadão goianiense, André Guanaes.

Autor da propositura, Vereador Virmondes Cruvinel
parabeniza o homenageado  da noite, Drº André Guanaes.

Superintendente técnico-científico do ISG e homenageado da noite, 
André Guanaes, exibe orgulhoso o título de cidadão goianiense.



ISG recebe 
homenagens da 
Maçonaria
O ISG e o HDT/HAA receberam homenagem da Loja 

Maçônica Moderna Olavo Bilac em 16 de abril. O 
Mestre José Gomes de Sá visitou a unidade acompanhado 
do maçom Fernando Martins para realizar a entrega da 
Parabenização ao superintendente administrativo do 
ISG, Renato Gomes, e a toda equipe do hospital. “É um 
reconhecimento à competência, zelo e dedicação de Renato 
e todos os colaboradores por este importante trabalho 
humano e social. Estamos certos de que serão realizadas 
outras missões ainda maiores”, explicou José.
 
Já no dia 19 de setembro, Renato Gomes recebeu o prêmio 
“Maçons em Destaque no Estado de Goiás”. A solenidade 
foi prestigiada pelo secretário de Estado da Saúde de Goiás, 
Halim Girade, e pelo ex-titular da pasta, Antonio Faleiros. O 
superintendente do ISG ressaltou a importância das homenagens 
para reforçar a excelência das atividades da unidade. “Vamos 
sorrir, acolher e humanizar ainda mais”, afirmou.

Emoção
André agradeceu a homenagem elogiando Goiânia e 
estendeu o reconhecimento aos colaboradores que 
trabalham no HDT/HAA. “Goiânia é linda e eu aprendi a 
amar. Aqui eu personifico o empenho de todos os que 
trabalham e trabalharam no hospital. Nossa política é a 
saúde. Não temos vínculos partidários, mas não posso 
deixar de reconhecer a atuação do governador Marconi 
Perillo na área da saúde”, disse. “O nosso compromisso 
é formar gente para cuidar de gente fazendo mais com 
menos”, salientou.
O autor da proposta de entrega do título, vereador 
Virmondes Cruvinel, lembra que o trabalho de André em 
conjunto com a equipe do hospital foi reconhecido em abril 
de 2014 com a menção honrosa recebida pela unidade 
na área de Humanização após concurso nacional com 
avaliação técnica e voto popular. Além disso, ele destaca 
as transformações visíveis na estrutura e funcionamento do 
hospital. “Podemos dizer que o ISG é um exemplo de como 
a saúde pública pode ser de qualidade. Fazer o bem é uma 
palavra pequena, mas ela é grande em ação”, salienta. O 
título foi aprovado por mais de 30 integrantes da Casa.

ISG e HDT/HAA, recebem homenagem da Loja Maçônica Olavo Bilac e
proposta de moção de Aplausos da Assembleia Legislativa de Goiás.

Superintendente Administrativo do ISG, Renato Gomes,
acompanhado do secretário de estado da saúde, Halim
Girade e do ex-secretário, Antônio Faleiros.








