Organização das Voluntárias de Goiás

Casa do Interior de Goiás (CIGO)
- Perguntas e Respostas Como proceder para solicitar vaga na Casa do Interior?
O interessado deve procurar a Assistente Social do CRAS do seu município para
solicitar a vaga.
Quais os documentos necessários para a solicitação de vaga?
A Ficha de Requisição de Vaga preenchida e assinada pela assistente social; atestado
médico que comprove ausência de doença infectocontagiosa e mental e cópias do
RG (usuário e acompanhante) e do comprovante de endereço.
Antes de solicitar a vaga na CIGO é necessário o pré-agendamento da
consulta ou outros procedimentos?
Sim. A CIGO só acolhe pessoas que estão com tratamento de saúde agendado na
Capital.
Qual o tempo máximo de permanência na CIGO?
O tempo máximo de permanência na unidade é de 15 dias. Caso necessário, o
período pode ser estendido após avaliação da equipe técnica.
Qual a idade mínima para atendimento na CIGO?
A CIGO atende usuários a partir de 3 anos de idade.
Em quais situações o usuário necessita de acompanhante?
No caso de crianças e adolescentes é obrigatório. Os idosos têm garantido o direito a
acompanhante. Nos demais casos, são avaliadas a autonomia e a independência
física do usuário e, ainda, o tipo de tratamento de saúde a ser realizado.
A CIGO oferece transporte aos usuários até as unidades de saúde?
Sim. Após a admissão na CIGO esse serviço é oferecido gratuitamente a todos os
usuários para os itinerários inerentes ao tratamento: hospitais, laboratórios e clínicas.
A Casa do Interior oferece refeições gratuitamente?
Sim. A CIGO oferece cinco refeições diárias: café da manhã, almoço, lanche, jantar e
ceia.
É necessário levar materiais de higiene pessoal, roupa de cama e de
banho?
Os materiais de higiene pessoal e de banho são de responsabilidade do usuário. Não
é necessário levar roupas de cama, pois são disponibilizadas pela unidade.
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Existem outros atendimentos oferecidos pela Casa do Interior às pessoas
acolhidas?
Sim. A CIGO dispõe de uma equipe multiprofissional composta por Assistentes
Sociais, Psicóloga, Pedagogas, Enfermeira e Nutricionista que desenvolvem diversas
atividades com os usuários.
O usuário pode se ausentar da CIGO por um curto período e retornar sem
uma nova solicitação de vaga?
Sim. Basta solicitar no Serviço Social a “alta provisória” que é concedida por, no
máximo, 10 dias.
Quem pode utilizar os serviços da Casa do Interior?
Somente pessoas domiciliadas nos municípios goianos. A exceção são os siameses
em tratamento médico no Hospital Materno Infantil.
Onde obter mais informações:
Rua R-3, nº 120, Setor Oeste, Goiânia - GO
(62) 3201-9524
E-mail: casa.interior@ovg.org.br
Horário de Atendimento:
Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h.
Para usuários, o atendimento é 24 horas.

