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Descrição do Objeto Social do ISG 

O ISG tem por objeto a realização de atividades na área de saúde que visem, entre outras coisas: 

a) promover a saúde no seu sentido mais amplo, no entendimento de que isto é um valor universal e 

natural, é um direito de todos os cidadãos e é dever do Estado e da sociedade organizada, de 

preservar e promover; 

b) promover saúde através de políticas e ações de prevenção, assistência e reabilitação, entendendo que 

estas ações não podem se restringir meramente ao campo assistencial e curativo; 

c) promover e participar ativamente nas ações de ensino e pesquisa como instrumentos fundamentais 

para melhoria na assistência médica, prevenção da doença e consequente promoção da saúde; 

d) promover e desenvolver pesquisa e tecnologia voltadas para as ciências médicas e da saúde em nosso 

país, bem como a difusão de tecnologia e conhecimentos de saúde, oriundos do país e do exterior; 

e) promover o aperfeiçoamento da educação e em, ensino da medicina e outras áreas relacionadas à 

saúde, atuando na formação e treinamento de médicos, fisioterapeutas, nutricionista, enfermeiros, 

assistentes sociais, administradores, técnicos e auxiliares de enfermagem, e demais pessoas que 

exerçam funções ou atividades em hospitais, casas de saúde, ambulatórios ou que atuem em ações 

comunitárias voltadas para a promoção de saúde; 

f) promover ações voltadas ao fortalecimento dos valores éticos e humanísticos da medicina e outras 

áreas da saúde; 

g) promover a gestão de serviços de saúde em hospitais, clínicas e postos de saúde, públicos ou 

privados, assim como outras práticas de gestão de saúde, no intuito de poder contribuir com a 

melhoria da assistência médica e das politicas de saúde em nossa comunidade; 

h) construir políticas de saúde na comunidade, promovendo saúde através da educação, como 

importante instrumento de inclusão social. 


