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HUAna recebe melhorias 
em sua estrutura

O Hospital de 
Urgências de Anápolis 
Dr Henrique Santillo, 
está investindo em 
melhorias em suas 
instalações. Está sendo 
realizado um trabalho 
de reforma de todo 
o telhado, buscando 
manter a qualidade 
da infraestrutura e 
garantindo a segurança 
nos atendimentos do 
Hospital.

 O projeto inclui a reforma do telhado, limpeza, desobstrução e confecção 
de calhas e rufos, bem como a reforma e a impermeabilização das platibandas e 
lajes técnicas. Serão reformados 4.436,15m² de telhado, em sete diferentes blocos 
do HUAna e áreas adjacentes.
 Segundo o Supervisor de Apoio Operacional, Alexandre Domingues, essa 
reforma, apesar de não ter visibilidade ao publico, tem grande importância, pois 
permitirá continuar garantindo todo o atendimento de qualidade que é feito dentro 
do Hospital e principalmente, prevenindo possíveis transtornos. Os engenheiros 
civis, Raycka�  Pedro e Pedro Augusto, � scais do contrato, ressaltam que reforma 
não prejudicará o atendimento do Hospital.
 O prazo de execução previsto para a reforma é de 60 dias.

Mais melhorias
 O HUAna tem vivenciado uma nova rotina de práticas administrativas e 
� nanceiras, pautadas no uso racional dos recursos, transparência e aperfeiçoamento 
do atendimento ao paciente. E a nova gestão tem buscado a conservação e melhoria 
na estrutura do Hospital. Além desta reforma, já foi realizada a primeira etapa 
da troca de parte da iluminação dos corredores de lâmpadas Fluorescentes para 
lâmpadas de LED, pois esta oferece vantagens principalmente em termos de 
durabilidade, sustentabilidade ambiental e pode chegar a até 70% de economia. 
Também será realizada uma melhoria na central de ar-condicionado do centro 
cirúrgico e UTIs, garantindo a qualidade do ar para os procedimentos cirúrgicos 
e conforto para os pacientes e colaboradores do Hospital, além de outro projeto 
que já está em andamento visando a sustentabilidade, onde a água de descarte da 
osmose reversa poderá ser reutilizada em outros locais e, posteriormente, a água das 
autoclaves também terá o mesmo destino.
 O Diretor Técnico do Hospital, Dr. Márcio Matias de Oliveira, frisa a 
importância das melhorias. “A reforma é de suma relevância, visto que a troca do 
telhado minimiza o risco de infecção no ambiente Hospitalar.” Ele ressalta ainda, 
que as demais melhorias trazem mais conforto aos usuários, ocasionando maior 
aceitação dos procedimentos e do tempo que possa ser necessário a permanência 
no Hospital.
 O Superintendente José Luiz Gasparini e o Diretor Administrativo, Lucio 
Jablonski Junior ressaltam ainda que a gestão do HUAna vem trabalhando nestes 
e em outros projetos de ações preventivas e de sustentabilidade para garantir 
o funcionamento do Hospital de maneira adequada, segura e com a qualidade 
alvejada pelo Governo do Estado de Goiás.

Colaboradores do HUAna 
recebem capacitação 
sobre a cultura de 

segurança do paciente

 Entre os dias 17 e 21 de Outubro, no Hospital 
de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo, 
aconteceu o evento com o tema: Promovendo a 
cultura de segurança do paciente do HUAna. Uma 
semana de capacitação aos colaboradores, das áreas 
administrativas e assistenciais, sobre a importância 
de cuidar com excelência e qualidade dos nossos 
pacientes.

 Ministrado pelo enfermeiro responsável 
pelo Núcleo de Segurança do Paciente, Tiago 
Alberione e pela Assessora de Qualidade Tarcila 
Borrajo, teve como objetivo desenvolver a cultura 
de segurança com a equipe multipro� ssional do 
HUAna, para que haja redução do risco de danos 
desnecessários associados à saúde.

 O Diretor Técnico do Hospital, Dr. Márcio 
Matias de Oliveira, frisa a importância dessas 
capacitações. “O foco do hospital é o paciente, e 
nossa instituição não tem medido esforços a � m 
de sempre garantir um atendimento adequado, 
e com segurança, a todos os usuários do HUAna. 
Capacitar e instruir os colaboradores sobre essa 
Cultura é parte do processo da alta qualidade de 
atendimento do Hospital”, diz o diretor.

 Ao total foram 16 turmas de capacitações 
que atenderam em média 400 colaboradores do 
HUAna.

Tiago Alberione e Tarcila Borrajo durante a palestra para 
a turma Assistencial



 Segundo o Superintendente José 
Luiz Gasparini, a proposta do sistema vai 
ao encontro da metodologia de trabalho 
de sua Gestão, utilizando de indicadores de 
gestão para tomada de decisões que buscam 
o uso racional dos recursos, visando maior 
satisfação do usuário. E a avaliação positiva 
é re� exo da nova rotina prática e � nanceira 
implementada, pautada no uso racional de 
recursos, transparência e aperfeiçoamento 
do atendimento ao paciente. 

Visita as instalações
 Após a reunião, os representantes 
da AGR percorreram instalações do Hospital 
para analisar o atendimento e infraestrutura 
oferecida ao usuário. Acompanhado pela 
Supervisora da Prestação de Contas e 
Custos do HUAna, Laísse Cabral Silveira 
e a Assistente Administrativa Débora 
Rodrigues, o Gestor Fiscalizador � ibério 
Limaverde, visitou a ouvidoria e o pronto-
socorro veri� cando o atendimento oferecido 
pelos setores aos usuários. O Fiscal Glienn 
Oliver, foi acompanhado pelo Supervisor de 
Apoio Operacional, Alexandre Domingues 
e pelo engenheiro civil, Raycka�  Pedro, 
avaliando toda a infraestrutura do Hospital.
 A visita técnica faz parte da 
análise da AGR quanto ao trabalho 
desenvolvido pela Fundação de Assistência 
Social de Anápolis (FASA) no HUAna, este 
que foi avaliado positivamente pelo órgão.
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HUAna e AGR se reúnem para 
discutir Sistema de Indicadores 
de Qualidade e Desempenho
 
   A Superintendência 
e as diretorias 
A d m i n i s t r a t i v a , 
Financeira e Técnica 
do Hospital de 
Urgências de Anápolis 
Dr. Henrique Santillo 
se reuniram na última 
quarta-feira, 26, com 
o Gestor de Fiscalização 
da Agência Goiana de 
Regulação, Controle 
e Fiscalização de Serviços Públicos 
(AGR), � ibério Limaverde e o Fiscal 
da Agência Glienn Oliver, para discutir 
o acompanhamento de indicadores de 
qualidade e de desempenho do programa 
Syscore.
 O programa, implantado 
neste ano, tem como objetivo agilizar os 
trabalhos da agência reguladora no seu 
papel de � scalização do serviço prestado 
nas unidades geridas pelas Organizações 
Sociais. Por outro lado, o Syscore pode 
auxiliar o gestor fornecendo dados precisos 
que facilitam a embasar tomadas de decisões 
para melhorias de algumas ações, re� etindo 
diretamente no serviço prestado ao usuário.
 A AGR apresentou a equipe 
do HUAna a avaliação referente as metas 
propostas do primeiro semestre, trouxe 
orientações para continuidade do trabalho 
e também foram discutidas readequações 
de metas e planos para o segundo semestre.
 O Diretor Financeiro do HUAna, 
William Guilhermo Galvão, frisa que a 
instituição colabora com os trabalhos 
desenvolvidos pela AGR e ressalta que 
a avaliação pela Agência Reguladora 
foi positiva, embora nosso per� l seja de 
Urgência e Emergência e tenha demanda 
acima do esperado, o Hospital mantém o 
atendimento de qualidade alvejado pelo 
Governo de Goiás.

Outubro Rosa
 O HUAna 
também esteve em 
clima do “Outubro 
Rosa”. A instituição 
realizou uma ação de 
conscientização que visa 
alertar as mulheres sobre a 
importância da prevenção 
e diagnóstico precoce do 

câncer de mama.
 Dentro das instalações, foi disposto um vídeo 
educativo mostrando a importância de se prevenir, pois 
dados apontam que, anualmente, surgem cerca de 50 
mil novos casos da doença no país. No entanto, quanto 
mais cedo for detectado, maiores são as chances de cura. 
Também foi distribuído aos colaboradores o Laço cor-
de-rosa, em apoio a campanha. A atividade denominada 
“Movimento Outubro 
Rosa”, foi organizada 
pela Equipe da Educação 
Continuada, com apoio 
da Superintendência onde 
promoveu o conhecimento 
e estimulou à atenção das 
mulheres para a campanha 
de conscientização universal.
 O diretor técnico do Hospital, Dr. Márcio 
Matias de Oliveira, ressalta a importância da ação,  visto 
que o movimento ajuda a conscientizar as mulheres acerca 
da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama 
e também a desmisti� cação da doença, pois quanto mais 
falamos, mais sabemos lidar e mais encontramos apoio. E 
a melhor prevenção é a informação.
 Não é porque outubro passou que você vai 
deixar de se prevenir. Faça o autoexame regularmente, e 
também a mamogra� a anual. Informe-se sobre o assunto, 
previna-se!

Gestores de Contratos do HUAna 
se reunem com consultoria fi scal
 O HUAna, buscando aprimorar cada vez mais sua gestão, realizou no dia 11 de outubro 
uma reunião com os gestores técnicos de contratos da instituição. O encontro teve como palestrante 
o consultor Financeiro e Contábil da instituição, Jáder Cabral de Almeida, onde ressaltou a gestão de 
contratos na administração pública, o per� l do gestor e suas atribuições e também para dar suporte 
às atividades do gestor de contratos, com instruções para facilitar sua atuação.
 Segundo o Superintendente do HUAna, José Luiz Gasparini, o trabalho adequado dos 
Gestores de Contratos produzirá mais e� ciência, legalidade, economicidade e transparência aos 
contratos executados pelo hospital, rotinas essas implantadas pela atual Superintendência com foco 
no aperfeiçoamento do atendimento ao paciente.
 O envolvimento e colaboração de todos tende a tornar esse processo menos complexo e 
a produzir resultados positivos para o HUAna;

Programa Jovem Aprendiz
 Com o 
intuito de integrar 
jovens no mercado 
de trabalho, o 
HUAna iniciou a 
90 dias o programa 
Jovem Aprendiz na 
instituição. Foram 
contratados 11 
jovens que estão 
distribuídos em 
várias áreas da 
instituição. O programa tem como objetivo promover a integração do 
jovem no ambiente de trabalho, assim como apresentar a estrutura e 
o funcionamento de uma unidade organizacional e, principalmente, 
ser um facilitador na aquisição de informações e conhecimento sobre 
a área em que o Aprendiz atuará. 
 Neste sentido, o Diretor Administrativo Lucio Jablonski 
Junior e a Psicóloga Organizacional, Ana Laura Carneiro, reuniram-
se com os jovens a � m de uma troca de informações sobre o trabalho 
que foi desenvolvido neste período e obter a percepção deles sobre 
a instituição. A Direção Administrativa, ressalta que para um bom 
desenvolvimento do Jovem Aprendiz é fundamental que se tenha 
um feedback constante, dar abertura para opiniões é uma das 
ações que mais motivam os jovens, pois eles conseguem expressar 
suas qualidades, pontos de vista e, desta forma cria-se um clima 
colaborativo. 
A Gestão do HUAna vem trabalhando nestes e em outros projetos, 
implantados pela atual Superintendência, com o intuito de 
desenvolver e integrar os primeiros passos de uma pro� ssão.

José Luiz Gasparini, � ibério Limaverde, Dr. Márcio Matias, Willian 
Galvão, Débora Rodrigues, Sebastião Bismarques e Laisse Cabral.

José Luiz Gasparini, Lucio Jablonski Junior, 
Jovens Aprendizes e Ana Laura.
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