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Mensagem da Diretoria  

 

 

Senhores Conselheiros, 

 

Encerramos mais um ano de intensas atividades e o presente relatório visa apresentar de forma 

resumida os trabalhos desenvolvidos pela FUNDAHC no ano de 2012, demonstrando o 

cumprimento dos objetivos e finalidades instituídos em seus Estatutos, com apoio a vários 

projetos de caráter institucional e de pesquisa, desenvolvidos no âmbito da área de saúde, com 

especial destaque ao apoio nas atividades administrativas e assistenciais do Hospital das Clínicas 

da Universidade Federal de Goiás e mais recentemente na administração geral do Hospital e 

Maternidade Dona Íris, unidade de saúde vinculada ao município de Goiânia, cujo projeto foi 

viabilizado através de convênio firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde, a Universidade 

Federal de Goiás e a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG. 

 

Espera-se com o presente relatório apresentar de forma detalhada e ordenada o planejamento 

das atividades de 2012, que foi proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelos conselhos 

Fiscal e Curador da FUNDAHC, comparando-se o que foi planejado com as atividades 

efetivamente executadas. 

 

Muitos dos projetos aqui relatados terão continuidade em 2013, de acordo com o planejamento já 

aprovado pelos conselhos superiores da FUNDAHC, com a projeção de ampliação de nossas 

atividades, mediante capacitação gradual de toda nossa equipe administrativa e técnico-

assistencial, para que a FUNDAHC possa atingir níveis de excelência na sua missão, cumprindo 

com zelo e dedicação os objetivos e anseios determinados pelos seus instituidores. 

 

Atenciosamente, 

 

José Antonio de Morais 

Diretor Executivo da FUNDAHC 
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Finalizado o exercício de 2012, pode-se observar através do presente 

relatório de gestão, que as atividades desenvolvidas em 2012 caracterizaram-se 

por uma série de novas frentes de trabalho, apontando para um horizonte 

diversificado e desafiador, conforme se demonstrará a seguir. 

 

1. DADOS INSTITUCIONAIS: 

 

A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás – FUNDAHC foi instituída por escritura pública em 18/11/1998. É uma 

instituição jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por objetivo 

estatutário o apoio técnico e financeiro às pesquisas científicas, tecnológicas e 

outras correlatas, aos programas de assistência médico-hospitalar e aos 

programas de ensino prestados à comunidade, cujas ações são desenvolvidas no 

âmbito do Hospital das Clínicas e de outras unidades ligadas ou não a 

Universidade Federal de Goiás.  

 O apoio da FUNDAHC a essas instituições se viabiliza, principalmente, 

através da gestão de recursos oriundos de convênios, acordos e contratos 

firmados com entidades públicas e privados, com destaque especial para o 

contrato e convênio firmados com a Universidade Federal de Goiás e a 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 Todas estas atividades visam, fundamentalmente, a melhoria da assistência 

prestada à comunidade em geral, atendida pelo Hospital das Clínicas da UFG e 

pelo Hospital e Maternidade Dona Íris, auxiliando no desenvolvimento do ensino, 

da pesquisa e da extensão.  
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2. OBJETIVOS ESTABELECIDOS NOS ESTATUTOS: 

 

I. Desenvolver programas assistenciais, educacionais e culturais relacionados 
com o atendimento assistencial à comunidade. 
II.  Apoiar técnica e financeiramente programas de assistência médico-
hospitalar e programas de desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão da 
Universidade Federal de Goiás; 
III.  Manter, parcial ou integralmente, o Hospital das Clínicas da UFG, bem 
como, outras Unidades afins, ligadas ou não à Universidade; 
IV.  Executar, mediante convênios, contratos e acordos, com instituições 
públicas ou privadas, inclusive internacionais, atividades em todos os campos que 
venham contribuir para o desenvolvimento científico, técnico e cultural; 
V.  Fomentar a formação de recursos humanos através da participação em 
eventos científicos; 
VI.  Conceder bolsas de estudos em nível de graduação, pesquisa, extensão e 
pós-graduação; 
VII.  Realizar levantamento de dados sobre trabalhos científicos e 
tecnológicos, nacionais ou estrangeiros; 
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3. RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2012 DE ACORDO COM AS METAS 

PROPOSTAS NO PLANO DE TRABALHO 
 

 
As metas propostas no Plano de Trabalho relativo ao exercício de 2012 foram 

traçadas de acordo com os objetivos estabelecidos nos Estatutos da Fundação e 

nas orientações repassadas pelo Conselho Fiscal e Curador. Das atividades 

realizadas pela FUNDAHC em 2012, pode-se observar que todas estão em 

consonância com as metas propostas. 
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3.1. PROJETOS DA ÁREA DE ENSINO 

 

Planejamento proposto: Propiciar o apoio e condições administrativas e gerenciais necessárias 

para que o Hospital das Clínicas e outras unidades da Universidade Federal de Goiás e da 

Fundação Universidade Federal da Grande Dourados possam cumprir o seu papel institucional de 

servir de campo de apoio ao ensino e estágio a alunos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação 

ministrados pela UFG e UFGD, bem como alunos dos cursos técnicos, tanto da rede pública quanto 

da rede privada.  

 

Ajuste na proposta: Em 2012 o apoio a Fundação Universidade Federal da Grande Dourados não 

se concretizou, uma vez que aquela instituição não aditivou o contrato com a FUNDAHC. 

  

⇨⇨⇨⇨ Principais projetos da Área de Ensino destacado no Plano de Trabalho e executado pela 

FUNDAHC em 2012: 

 

PLANO DE TRABALHO ATIVIDADES RELATADAS 

METAS EXECUÇÃO 

 
 3.1.1 - Projeto relativo ao Curso de Especialização em Epidemiologia - 2ª Turma EAD: 
Contrato de nº. 028/2010 firmado entre a FUNDAHC e a Universidade Federal de Goiás 
em 13/12/2010, com recursos financiados pelo Ministério da Saúde. Período de Execução: 
Janeiro/2011 à Dezembro/2012. Comprovação das atividades: (Anexo I ao relatório) 
 
    

⇨⇨⇨⇨ Objetivos do Projeto: 

- Oferecer cursos de especialização em 
Epidemiologia para 150 profissionais de nível 
superior; 
 
- Capacitar profissionais técnicos do SUS que 
trabalham na área, para produção de 
informações e análise crítica, incorporando a 
epidemiologia no processo de gestão em saúde; 
 
- Produzir materiais instrucionais para a 
formação de recursos humanos em 

    

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas: 

- Devido a grande procura pelo Curso de 
Especialização, com a inscrição de 1020 
interessados, a coordenação do curso resolveu 
ampliar o número de vagas no processo 
seletivo, contemplando mais 19 alunos que 
possuíam perfil adequado. Assim o curso teve 
inicio com 169 alunos / profissionais de nível 
superior. 

 
- Praticamente todos os alunos (95%) dos 
selecionados eram profissionais do SUS 
atuantes nas SES e SMS. 
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Epidemiologia, de acordo com as diretrizes da 
UNA-SUS e licenciá-los para livre circulação 
com finalidades educacionais e não comerciais;  
 
- Desenvolver atividades de pesquisa e 
cooperação técnica visando à disseminação das 
novas tecnologias e metodologias educacionais 
utilizadas nesse projeto.  
 
⇨⇨⇨⇨ Metas a Serem Atingidas: 
 
- Formar profissionais especialistas em 
Epidemiologia, em suas diversas áreas de 
atuação, de forma a contemplar a natural 
multidisciplinaridade na prática da vigilância 
em saúde; 
 
- Desenvolver uma visão crítica e racional a 
respeito do processo saúde-doença, que 
favoreça a análise da situação de saúde e sua 
melhor utilização nos processos de gestão do 
SUS; 
 
- Proporcionar atmosfera científica, acadêmica 
e profissional para levantamento, discussão e 
busca de soluções para problemas inerentes ao 
dia a dia da saúde no país; 
 
- Produzir trabalhos científicos sobre temas 
relevantes na área de estudo do curso, bem 
como montar um pequeno acervo com o 
material produzido. 
 
- Capacitar 7 (sete) tutores para formação em 
epidemiologia. 
 
- Organizar 6 turmas com 25 alunos cada, 
totalizando 150 vagas; 
 
- Formar 130 especialistas em Epidemiologia; 
 
- Produzir o material didático para o curso e 
publicá-lo na Internet e indexado no Acervo de 
Recursos Educacionais em Saúde (ARES/UNA-
SUS); 
 

 
- Foi produzido e entregue aos alunos um CD 
contendo todo o material usado no curso e o 
mesmo foi enviado ao UNA-SUS para ser 
disponibilizado para livre circulação. 
 
- Vários TCCs (Trabalhos de Conclusão de 
Curso) apresentados foram fruto de pesquisa 
que para sua realização necessitou do 
estabelecimento de parcerias institucionais. 
Assim, os serviços de saúde e instituições de 
ensino estiveram presentes nesta cooperação. 
 
- Os profissionais concluintes do curso foram 
formados como especialistas, reforçando 
através das disciplinas oferecidas suas áreas 
de atuação, bem como dando subsidio para 
melhorar a sua atuação prática. 
 
- Através do espaço virtual com a participação 
estratégica dos tutores, os alunos eram 
estimulados a refletir sobre questões de saúde 
pública. Como parte importante dos encontros 
presenciais os trabalhos em grupos e 
seminários eram também realizados com essa 
finalidade. 

 
- Além do ambiente moodle onde foram 
realizados fóruns de discussão e chats; aos 
alunos nos 3 dias dos 4 momentos dos 
encontros presenciais era proporcionado um 
ambiente com espaço, infraestrutura e 
alimentação que viabilizasse a aprendizagem. 
Vale ressaltar neste sentido o papel 
fundamental desempenhado pelos nossos 
parceiros institucionais (Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte – UFRN, Fundação 
Oswaldo Cruz – FIOCRUZ (Brasília) e 
Superintendência de Educação em Saúde e 
Trabalho para o SUS - SEST/SUS) ao nos 
fornecer o espaço físico necessário. 

 
- Produziram-se trabalhos científicos de 
relevância principalmente para os municípios de 
origem dos alunos, conforme listagem 
constante do relatório em anexo. 
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- Foram capacitados 12 tutores, mas apenas 6 
apresentaram perfil adequado. 
 
- Com o aumento do número de vagas para o 
curso, o número de alunos por turma variou de 
27 a 30 alunos, totalizando 169 alunos no 
curso. 
 
- Ao final do curso, foram formados 132 
especialistas em epidemiologia. 
 
- A coordenação do curso produziu um CD 
contendo todo o material usado no curso e 
disponibilizado para os alunos. 
- Anexo ao relatório, segue a documentação 
que comprova a realização das atividades 
desenvolvidas pelo projeto com o apoio da 
FUNDAHC. 
 

 
 3.1.2 - Cursos de Aperfeiçoamento a Distância em Geoprocessamento em Saúde - 2ª 
edição: Este projeto refere-se ao Contrato nº 034/2010 firmado entre a FUNDAHC e a 
Universidade Federal de Goiás em 20/12/2010, com recursos financiados pelo Ministério da 
Saúde. Período de Execução: Janeiro/2011 à Dezembro/2012. Comprovação das 
atividades: (Anexo II ao relatório)  
 
    

⇨⇨⇨⇨ Objetivos do Projeto:  
 
- Revisão e complementação dos materiais 
instrucionais para a formação e capacitação de 
Profissionais do SUS, de acordo com as 
diretrizes da UNA-SUS e licenciá-los para 
livre circulação com finalidades educacionais e 
não comerciais; 
 
- Desenvolver atividades de pesquisa e 
cooperação técnica visando o desenvolvimento 
e a disseminação de novas tecnologias e 
metodologias para o manejo dos bancos de 
dados e análise da situação de saúde;  

 
- Capacitar tutores para formação em Ensino a 
Distância. 
 
⇨⇨⇨⇨ Metas a Serem Atingidas: 

 

 
⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas: 
 
- A cooperação técnica foi estabelecida nos 9 
polos onde o curso aconteceu, a saber: pólo 
Brasília (Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ), 
pólo Natal (Secretaria de Educação a 
Distância da UFRN), pólo Belém (Instituto 
Evandro Chagas), pólo São Paulo (Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa – FCMSCSP), 
pólo Vitória (Centro de Ciências Exatas da 
UFES), pólo Florianópolis (Centro de Ciências 
da Educação da UFSC), pólo Belo Horizonte 
(Faculdade de Medicina da UFMG), pólo 
Goiânia (Instituto de Patologia Tropical e 
Saúde Pública da UFG) e pólo Campinas 
(Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP). 

 
- Foram capacitados 09 (nove) tutores em 
Geoprocessamento em Saúde.  
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- Organização de 16 turmas com 25 alunos 
cada; 

 
- Conclusão de 350 diplomados; 

 
- 100 % do material didático produzido para o 
curso publicado na Internet e indexado no 
Acervo de Recursos Educacionais em Saúde 
(ARES/UNA-SUS); 
 
- 100 % das atividades de pesquisa e 
cooperação técnica realizada. 
 

 
 

- Foram realizados cursos em 9(nove) pólos, 
sendo 2 turmas por pólo, em média com 28 
alunos, totalizando 17 turmas, uma vez que o 
pólo de Florianópolis teve apenas uma turma. 

 
- Foram selecionados 480 alunos, 323 
aprovados e 13 reprovados. 
 
- Todo material didático do curso foi revisado, 
distribuído aos alunos, publicado na Internet e 
indexado no Acervo de Recursos Educacionais 
em Saúde (ARES/UNA-SUS), conforme CD 
arquivado na FUNDAHC. 
 
- Pelas atividades relatadas acima, conclui-se 
que as atividades de pesquisa e a cooperação 
técnica foram 100 % realizadas com sucesso. 
 
- Anexo ao relatório, segue a documentação 
que comprova a realização das atividades 
desenvolvidas pelo projeto com o apoio da 
FUNDAHC. 
 

 3.1.3 - Projeto Telessaúde Brasil - Fase III – Núcleo Goiás: Este projeto refere-se ao 
Contrato nº 027/2010 firmado entre a FUNDAHC e a Universidade Federal de Goiás em 
14/12/2010, com recursos financiados pelo Ministério da Saúde. Período de Execução: 
Dezembro/2010 à Junho/2012. Comprovação das atividades: (Anexo III ao relatório) 
 
 

⇨⇨⇨⇨ Objetivo Geral:  
 
- Manutenção das atividades do Projeto 
Nacional de Telessaúde em Apoio à Atenção 
Primária no Estado de Goiás; 

 
⇨⇨⇨⇨ Das metas a serem atingidas 
 
- Ampliação da capacitação das Equipes de 
Saúde da Família através de teleducação, 
utilizando tecnologias capazes de promover 
educação à distância de forma interativa e 
disponível sob demanda dos interessados; 
 
- Produção de conteúdos em multimídia 

 
⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas: 
 
- Os 82 (oitenta e dois) municípios implantados 
em 2008 foram mantidos no Programa 
Telessaúde Brasil, sendo que foram ampliados 
para 108 (cento e oito) durante a fase III 
recebendo atividades de teleducação e tele 
assistência. O documento anexo ao presente 
relatório apresenta a relação de todos os 
municípios conectados no Telessaúde Goiás 
durante os anos de 2010 a 2012. 
 
- Foram agregados 19 (dezenove) municípios ao 
Telessaúde Goiás ao longo dos anos vigentes a 
fase III, representando 54 (cinquenta e 
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voltados para Atenção Primária à Saúde, que 
serão disponibilizados para outros Núcleos de 
Telessaúde e para o UNA-SUS; 
 
- Ampliação das ações de teleassistência: 
consultas virtuais para segunda opinião 
formativa à distância, realização de laudos de 
exames complementares à distância (tele-
eletrocardiograma, tele-holter e tele-MAPA); 

 
- Implementação do Plano de Combate às 
Principais Causas de Cegueira por 
Telemedicina, com padronização de 
procedimentos técnicos, logísticos, 
operacionais, médicos e de conduta; 

 

quatro) pontos de presença. O anexo II 
apresenta a relação de todos os pontos de 
presença conectados no Telessaúde Goiás 
durante os anos de 2010 e 2011 
- Foram realizadas reuniões e visitas 
assessorando a montagem dos núcleos do Mato 
Grosso do Sul, Distrito Federal e do Tocantins. 
- A Rede (Rede Universitária de Telemedicina) 
teve suas atividades divulgadas e apoiadas pelo 
NUTTs FM-UFG 
- Desde o inicio das atividades do Telessaúde 
Goiás foram realizadas 1.174 tele consultorias 
em medicina odontológica e enfermagem, sendo 
que as especialidades mais demandadas foram: 
Dermatologia, Oftalmologia, cardiologia, 
Ginecologia e Obstetrícia e Endocrinologia.  

 
- Foi celebrado um termo de cooperação com a 
Secretaria Estadual de Educação, através do 
qual o NUTT´S ficou responsável por capacitar 
professores em temas específicos da Saúde na 
Escola, além de disponibilizar um BLOG para a 
Saúde da Escola em Goiás. Qualificar 
servidores do Sistema Único de Saúde –SUS, 
incluindo a capacitação de gestores e 
preceptores de Programas de Residência e de 
internatos (Médicos) bem como do 
aprimoramento e/ou aperfeiçoamento dos 
residentes, internos e estagiários que 
desenvolvem atividades dentro das Unidades 
de Saúde da SES- GO. Atuou para melhorar a 
capacidade de produção de conhecimento e 
ampliação das formas de disseminação. 
Desenvolveu novas tecnologias de ensino com 
ênfase na educação a distância. 
- Foram realizadas 54 (cinquenta e quatro) 
capacitações para profissionais das Equipes de 
Saúde da Família, com 1.865 (Um mil 
oitocentos e sessenta e cinco)profissionais 
capacitados para o uso de tecnologias de 
comunicação e informação para utilização do 
Telessaúde Brasil.  
- Através dos cursos de capacitação inúmeros 
agentes comunitários de Saúde entre outros 
profissionais tiveram seus e-mails criados(pela 
primeira vez) e foram instruídos no uso das 
ferramentas de internet para conectarem-se 
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ás atividades do Telessaúde Goiás. 
- Foram realizados 16.364 laudos de 
Eletrocardiograma pelo NUTTs durante a 
vigência do convênio. 
- Foi criada a CTO – Central de 
Teleoftalmologia, responsável por avaliar à 
distância exames de retinografias  
(fotografias do fundo de olho) realizadas em 
diferentes municípios do Estado de Goiás em 
pacientes diabéticos e maiores de 60 anos de 
idade. 
- Foram realizados 186 (cento e oitenta e seis) 
palestras em tempo real (totalizando 371 tele – 
aulas disponíveis), com a participação de 
19.585 profissionais.  
- Um total de 1.765 profissionais participou de 
05 cursos à distância, entre eles a 
Especialização Multiprofissional em Saúde da 
Família, o primeiro com 180 profissionais  e o 
segundo com 650 profissionais; Especialização 
Multiprofissional em Saúde do Trabalhador 
com 160  profissionais; Especialização em 
Saúde Metal com 80 profissionais; Curso de 
Atualização em Saúde Mental com 80 
profissionais e Curso de Atualização em Saúde 
Mental com 695 participantes através da 
plataforma de teleducação do NUTTs, que 
utiliza ferramentas como Adobe Connect e o 
Moodle para conectar, em tempo real, 
profissionais e instrutores da UFG, SES, 
SMSs  e do NUTTs. 
- Manutenção de uma biblioteca de vídeos com 
as aulas transmitidas em tempo real, que 
permite que profissionais de saúde que não 
fossem capazes de se conectar na hora da 
transmissão ao vivo, pudessem assistir às 
atividades educacionais a qualquer tempo, sob 
demanda, podendo pausar as aulas, repetir, 
fomentando, assim a educação continuadas 
destes profissionais. 
- O NUTTS FM-UFG é membro integrante do 
UNASUS (Universidade Aberta do SUS) e do 
RITUA (Rede Integrada Telessaúde – 
Universidade Aberta do SUS), redes 
colaborativas de produtores de conteúdo para 
os trabalhadores da saúde. 
- Através do Programa de Detecção das Causas 
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prevalentes de Cegueira – Catarata, Glaucoma, 
Retinopatia Diabética e Degeneração Macular 
relacionada à Idade – através da Tele- 
Oftalmologia - foram triados 9.180 pacientes 
em 35 municípios goianos, tendo sido 
identificados 1.424 casos de catarata, 747 
suspeitas de glaucoma, 373 pacientes com 
Retinopatia Diabética e 390 com Degeneração 
Macular relacionada à idade, além de 856 
outras doenças identificadas. Os pacientes que 
apresentavam alterações eram encaminhados 
para tratamento oftalmológico conforme rede 
de Referência e Contra – Referência do SUS 
local. 
- Ampliação da capacitação das Equipes de 
Saúde da Família através de teleducação, 
passando de 541 para 597 Equipes de Saúde da 
Família beneficiadas.  
- Produção de 186 conteúdos em multimídia 
voltados para Atenção Primária à Saúde, 
transmitidos para os beneficiados pelo 
telessaúde Goiás e disponibilizados para outros 
núcleos de Telessaúde e para o UNA-SUS; 
- Ampliação das ações de Teleassistência com: 
   U  356 consultas virtuais para segunda 
opinião formativa à distância; 
   U 16.364 laudos de tele-eletrocardiograma; 
   U  9.095 laudos de tele-oftalmologia. 
- Implementação do Plano de Combate às 
principais Causas de Cegueira por 
Telemedicina, beneficiando mais de 9000 
pacientes em 35 municípios de Goiás e do 
Amazonas. 
- Manutenção das atividades de Telessaúde 
desenvolvidas nos 108 municípios goianos 
implantados e 208 pontos; 
- Ampliação de mais Unidades Telessaúde com 
implantação de 54 novos pontos de 
telepresença em mais 19 novos municípios do 
Estado de Goiás; 
- Suporte à realização de Teleconsultas 
virtuais com segunda opinião formativa e 
teleconsultorias a todos os pontos de tele 
presença do telessaúde de Goiás nas áreas de 
Medicina, Odontologia e Enfermagem e ainda, 
ampliando as áreas de atendimento para 
Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, 
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Fonoaudiologia, Assistência Social, Terapia 
Ocupacional, Educação Física e Veterinária; 
- Capacitação de profissionais das Equipes de 
Saúde da Família e Profissionais do NASF – 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família para atuar 
na saúde com apoio das atividades do Programa 
Telessaúde; 
- Realização de cursos e palestras nas áreas de 
Medicina, Odontologia e Enfermagem e ainda, 
ampliando as áreas de contemplação para 
Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Assistência Social, Terapia 
Ocupacional, Educação Física e Veterinária 
transmitidas em tempo real com participação 
das Equipes de Saúde da Família e 
profissionais multidisciplinares do NASF dos 
pontos de telepresença; 
- Fomentação a acesso amplo a uma rede de 
fontes de informação de boa evidência em 
cuidados primários à saúde para subsidiar os 
processos de decisão clinica, formação e 
gestão na área; 
- Participação em rede de instituições para 
desenvolvimento colaborado de materiais de 
teleducação; e 
- Promoção da inclusão digital dos profissionais 
da Atenção Primária. 
- Anexo ao relatório, segue a documentação 
que comprova a realização das atividades 
desenvolvidas pelo projeto com o apoio da 
FUNDAHC. 
 

 

 3.1.4 - Projeto Pró-Saúde I – Fase III, contratado mediante termo de cooperação na 
modalidade de Carta-Acordo firmado entre a FUNDAHC e a Organização Pan-Americana 
da Saúde, para financiamento das atividades de reestruturação do Curso de Medicina da 
Universidade Federal de Goiás. Período de Execução: Abril/2012 à Fevereiro/2013. 
Comprovação das atividades: (Anexo IV ao relatório) 
 
    

⇨⇨⇨⇨ Objetivos Gerais:  
 
- Promover a articulação entre o Curso de 
Medicina, os demais cursos da área de saúde 
da UFG e a Rede de Serviços de Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria 

 
⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas: 
 
- Contratou-se pelo projeto uma consultoria 
pedagógica (momento presencial: dias 3 e 4 de 
abril/2012) para o desenvolvimento da 
reformulação do projeto pedagógico do curso 
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Estadual de Saúde, através do processo de 
ensino-serviço-comunidade e pesquisa-ensino-
extensão, com foco na detecção e atendimento 
das Doenças Crônico-Degenerativas na 
Atenção Primária, considerando as principais 
causas de cegueira, doença renal, hipertensão 
arterial, diabetes, hepatopatias e capacitação 
em Saúde Mental Comunitária para 
preceptores de graduação da Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia. Integrando 
ensino-serviço com a inserção dos estudantes 
no cenário real de práticas que é a Rede SUS. 

 
- Adequar o processo de formação/ orientação 
do Curso de Medicina da UFG de modo a 
oferecer à sociedade, profissionais habilitados 
a responder às necessidades da população 
local, regional e nacional na operacionalização 
do SUS, visando à melhoria da qualidade e 
resolutividade da Atenção à Saúde do Cidadão 
e a integração da Rede à formação dos 
profissionais de saúde na graduação e na 
educação permanente dos professores/ 
médicos, proporcionando também, a realização 
de atividades multiprofissionais interagindo 
com os cursos de Enfermagem, Farmácia, 
Nutrição e Odontologia da UFG.   

 
⇨⇨⇨⇨ Das metas a serem atingidas: 
 
Capacitar à equipe de tutores e preceptores do 
Distrito Sanitário Leste; 

 
Realizar seis módulos de capacitação em Saúde 
Mental Comunitária para 20 preceptores de 
graduação; 

 
 

Fazer o reconhecimento da Urgência e 
Emergência do CIAMS Novo Horizonte; 

 
 

Continuar a realização de teleconferências 
destinadas aos profissionais da Rede Básica de 
Saúde; 

 
 

de medicina desde o início das discussões, com 
a descrição dos modelos curriculares, com 
destaque para a integração-básico-clinica e 
formulação dos módulos que farão esta 
integração, por exemplo: Módulo de 
Humanidades, Saúde Mental, Saúde do Adulto, 
Saúde da Criança e Adolescente, etc.  
- Como já relatado anteriormente, a consultora 
conduziu a consultoria pedagógica juntamente 
com a Oficina sobre os diversos Métodos de 
Avaliação e deu encaminhamentos de como 
abordar a avaliação no desenvolvimento 
curricular (segundo momento presencial: 29 a 
31 de outubro de 2012). Nos dois momentos 
houve a participação da Equipe Técnica de 
Reorientação do Projeto Pedagógico do Curso 
de Medicina/UFG, outros professores do curso 
e diversos acadêmicos. 
- Foi realizada a Oficina de Desenvolvimento 
de Competência Pedagógica da Preceptoria na 
Residência Médica - Módulo Preceptoria, no 
período de 14 a 16 de junho de 2012. 
Responsáveis e palestrantes: Alessandra 
Vitorino Naghettini (FM/UFG), Denise Herdy 
(ABEM), Luciana Motta (ABEM) e Roberto 
Esteves (ABEM). Participaram deste primeiro 
módulo 31 professores preceptores que foram 
selecionados pela ABEM, os quais se encontram 
em lista nominal abaixo. 
- O segundo momento presencial da Oficina 
Desenvolvimento de Competência Pedagógica 
da Preceptoria na Residência Médica - Módulo 
Preceptoria - ocorreu nos dias 25, 26 e 27 de 
outubro de 2012. Responsáveis e palestrantes: 
Alessandra Vitorino Naghettini (FM/UFG), 
Denise Herdy (ABEM), Luciana Motta (ABEM) 
e Roberto Esteves (ABEM). Os mesmos 
participantes do primeiro momento estiveram 
presentes neste segundo. 
- O curso teve como objetivo o 
desenvolvimento de competência docente na 
preceptoria, ou seja, a formação de tutores 
para atuarem nos cursos de Formação de 
Preceptores. Na modalidade semi-presencial, 
carga horária total de  300 horas e duração de 
seis meses, o curso  ocorreu de março a agosto 
de 2012.  Com 134 horas em atividades 
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Integrar as disciplinas de caráter prático e 
Atos Médicos com a disciplina de Telemedicina. 

 
 

Promover a articulação entre o Curso de 
Medicina, os demais cursos da área de saúde 
da UFG e a Rede de Serviços de Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria 
Estadual de Saúde. 

 

presenciais desenvolvidas em dois encontros 
com três dias de duração cada, e 148 horas em 
atividades de Ensino à Distância, ao longo dos 
seis meses. 
- Foi realizada a Oficina Método de Avaliação 
Mini-Ciex ministrada pelo Prof. Joélcio dia 
27/11/2012, propiciando a capacitação de 
professores e preceptores no método de 
avaliação do estudante, com ênfase na 
observação do estudante ao realizar o exame 
físico do paciente de maneira objetiva e 
orientada para as queixas específicas do 
paciente. 
- Nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2012 foi 
realizada a Oficina de Capacitação em Saúde 
Mental para Preceptores, que contou com a 
participação de 20 preceptores. 
- Fazer o reconhecimento da Urgência e 
Emergência do CIAMS Novo Horizonte. OBS: 
Foi justificado pela coordenação que a 
atividade ainda não foi executada / realizada; 

 
- Continuar a realização de teleconferências 
destinadas aos profissionais da Rede Básica de 
Saúde. OBS: Foi justificado pela coordenação 
que a atividade ainda não foi executada / 
realizada; 

 
- Integrar as disciplinas de caráter prático e 
Atos Médicos com a disciplina de Telemedicina. 
OBS: Foi justificado pela coordenação que a 
atividade ainda não foi executada / realizada; 
 
- No período de 29 a 31 de outubro de 2012 
foram realizadas diversas oficinas ministradas 
pela consultora pedagógica - Profª Lea das 
Graças Camargos Anastasiou, coordenadas pela 
Profª Fátima Maria Lindoso e pelo Prof. José 
Miguel de Deus, realizadas no Address West 
SideHotels. O objetivo dessas oficinas foram 
de capacitar professores e preceptores nos 
métodos: Solução de Problemas – Mapa 
Conceitual – Phillips 66 e Seminário. Contou 
com a participação de professores e alunos do 
curso de medicina e professores dos cursos de 
Farmácia, Nutrição, Enfermagem e 
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Odontologia. 
 
- Anexo ao relatório, segue a documentação 
que comprova a realização das atividades 
desenvolvidas pelo projeto com o apoio da 
FUNDAHC. 

 

 
 3.2. PROJETOS DA ÁREA DE PESQUISA 
 
Planejamento proposto: Propiciar o apoio técnico, administrativo e financeiro das várias 

atividades de pesquisas desenvolvidas na área de saúde, notadamente no âmbito da Faculdade de 

Medicina e do Hospital das Clínicas, com destaque para a captação de recursos junto a 

laboratórios e outros órgãos financiadores de Estudos / Ensaio Clínico e de Pesquisa, a serem 

desenvolvidas por docentes ligados as unidades acadêmicas da Universidade Federal de Goiás 

(UFG) e da Fundação Universidade da Grande Dourados (UFGD). 

 

Ajuste na proposta: Em 2012 o apoio a Fundação Universidade Federal da Grande Dourados não 

se concretizou, uma vez que aquela instituição não aditivou o contrato com a FUNDAHC. 

 

⇨⇨⇨⇨ Principais projetos da Área de Pesquisa destacado no Plano de Trabalho e executado pela 

FUNDAHC em 2012: 

PLANO DE TRABALHO ATIVIDADES RELATADAS 

METAS EXECUÇÃO 

 
 3.2.1- Projetos de Pesquisas em Andamento 
 
    

⇨⇨⇨⇨ Dados do Projeto de Pesquisa:  
 
- Projeto de pesquisa de estudo clínico 
denominado “Estudo de segurança e eficácia da 
associação de clortalidona e amilorida no 
tratamento da hipertensão arterial do idoso”, 
proposto pelo Prof. Paulo César Brandão Veiga 
Jardim da Liga de Hipertensão do HC/UFG, 
com financiamento pela Eurofarma 
Laboratórios Ltda, de acordo com o protocolo 

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas: 
 
- Investigador Principal: Prof. Paulo César 
Brandão Veiga Jardim da Liga de Hipertensão 
do HC/UFG, com financiamento pela Eurofarma 
Laboratórios Ltda. 
Nº do Protocolo no CEP/HC/UFG: 133/2010 
Finalidade da Pesquisa: Pesquisa Clinica 

Pesquisadores Participantes: Weimar Barroso;  
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da pesquisa aprovada pela Comissão de Ética 
em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás, objetivando o 
recrutamento de sujeitos para o 
desenvolvimento da pesquisa. 

 

Thiago V. Jardim; Luciana S.M.V Jardim e 
Sérgio Baiocchi 
Situação Atual do projeto: Coleta, análise e 
discussão dos resultados. 
Resultados parciais ou totais já apresentados 
em eventos ou publicados: Sim 
Comentários: Um paciente foi hospitalizado por 
evento não relacionado ao produto em    
investigação, apresentava náuseas, vômitos e 
inapetência após forte emoção.  
Houve alguma modificação no projeto 
inicialmente submetido para análise: Sim 
Comentários: Emendas já submetida ao CEP e 
aprovadas 
Parecer consubstanciando do Pesquisador 
referente ao andamento da Pesquisa: Este 
estudo encerrou a fase de inclusão de 
participantes; foram incluídos 10 sujeitos, 
Foram retirados 7 por falha de seleção, 
randomizados 3 e permanecem no estudo 2, 
pois um foi retirado por evento adverso . 
Pesquisa já concluída: Não - Data prevista 
para o término da pesquisa: dezembro de 2013. 

OBS: Atividades comprovadas através do 
Anexo V.  

 
⇨⇨⇨⇨ Dados do Projeto de Pesquisa:  
 
- Projeto de pesquisa de estudo clínico 
denominado “Estudo multicêntrico, 
randomizado, duplo-cego, controlado por 
placebo, fase IV, para avaliar o efeito de 
Saxagliptina sobre a incidência de óbito 
cardiovascular, infarto do miocárdio ou AVC 
Isquêmico em pacientes com diabetes tipo 2 - 
SAVOR”, proposto pelo Prof. Paulo César 
Brandão Veiga Jardim da Liga de Hipertensão 
do HC/UFG, com financiamento pela 
Astrazeneca do Brasil Ltda, de acordo com o 
protocolo da pesquisa aprovada pela Comissão 
de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal de Goiás, objetivando 
o recrutamento de sujeitos para o 
desenvolvimento da pesquisa. 

 
⇨⇨⇨⇨    Pesquisa não Realizada: 
 
- Investigador Principal: Prof. Paulo César 
Brandão Veiga Jardim da Liga de Hipertensão 
do HC/UFG, com financiamento pela 
Astrazeneca do Brasil Ltda. 
N. de Protocolo CEP: 016/11 
Comentários do Investigador Principal da 
Pesquisa: Pesquisa contratada em Junho / 2011, 
O estudo supracitado não foi iniciado no centro 
de pesquisa, por ter sido suspenso no Brasil. O 
pesquisador não chegou a incluir nenhum 
paciente para estudo. 
 

OBS: Justificativa comprovada através do 
Anexo VI. 
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⇨⇨⇨⇨ Dados do Projeto de Pesquisa:  
 
- Projeto de pesquisa de estudo clínico 
denominado “Estudo de Fase IIIB, 
multicêntrico, randomizado, duplo-cego e 
duplo-placebo para avaliar a eficácia e a 
segurança do Abatacept administrado por via 
subcutânea e endovenosa a pacientes com 
artrite reumatóide submetidos a tratamento 
de base com metotrexato e com resposta 
inadequada ao Metotrexato – IM101-174”, 
proposto pelo Prof. Nilzio Antonio da Silva do 
Departamento de Clínica Médica da FM/UFG, 
com financiamento pelo laboratório Bristol-
Myers Squibb Farmacêutica S/A, de acordo 
com o protocolo da pesquisa aprovado pela 
Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Goiás, 
objetivando o recrutamento de sujeitos para o 
desenvolvimento da pesquisa.. 
 

 
⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas: 
 
- Investigador Principal: Prof. Nilzio Antonio 
da Silva do Departamento de Clínica Médica da 
FM/UFG, com financiamento pelo laboratório 
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica S/A. 
N. do Protocolo CEP/HC/UFG: 109/08 
Registro CONEP: 001435/2008 
Finalidade da Pesquisa: Pesquisa Clinica 
Pesquisadores Participantes: Drª. Eleusa 
Fleury Taveira; Drª. Rossana de Moura Guedes; 
Drª. Ana Carolina de Oliveira e Silva 
Montandom. 
Local de Realização: Reumatologia/HC/FM-
UFG. 
Situação Atual do Projeto: Em andamento  
Resultados parciais ou totais já apresentados 
em eventos e/ou publicados: Diversas 
comunicações sobre o produto têm sido 
apresentadas nos congressos internacionais de 
Reumatologia os quais dão respaldo para 
continuar aprovado para o tratamento da AR 
em nosso país, nos EUA e na EUROPA. 
Número de Indivíduos: 

Admitidos: 03 
Descontinuaram prematuramente: 01 
Não retornaram p/acompanhamento: 02 
Houve eventos adversos importantes ou 
alguma emenda ao projeto inicial: Não  
 
Comentários do Investigador Principal: Este 
estudo foi iniciado em nosso centro em 
Fevereiro/2009 (aprovação pelo CEP em 
01/10/2008) tendo como objetivo avaliar a 
eficiência e a segurança do Abatacepte no 
tratamento da artrite reumatoide. O 
abatacepte é um biológico de administração EV 
ou subcutânea, cuja ação se deve ao bloqueio da 
co-estimação do linfócitoT. Foram recrutados 
5 pacientes, mas incluídos apenas 3. Uma 
paciente foi descontinuada por apresentar 
intercorrência (Farmacodermia) no 3 trimestre 
de tratamento. Após o 1 ano de fase duplo-
cega, o estudo passou a ser aberto, com 
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administração do medicamento a todos os 
participantes. Os pacientes fazem 
administração semanal do abatacepte por via 
subcutânea. 
 
OBS: Atividades comprovadas através do 
Anexo VII. 

 
⇨⇨⇨⇨ Dados do Projeto de Pesquisa:  
  
- Projeto de pesquisa de estudo clínico 
denominado “Gastroenterite por rotavírus, em 
crianças com menos de 5 anos. Vigilância 
realizada em hospitais de quatro regiões 
brasileiras Estudo”, proposto pela Profª Divina 
das Dores de Paula Cardoso do Instituto de 
Patologia Tropical e Saúde Pública – IPTSP, 
com financiamento pelo Laboratório Merck 
Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda, de acordo 
com o protocolo de pesquisa aprovado pela 
Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital 
Materno Infantil de Goiânia, objetivando o 
recrutamento de sujeitos para o 
desenvolvimento da pesquisa. 

 

 
⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas: 
 
Investigadora Principal: Profª Divina das 
Dores de Paula Cardoso do Instituto de 
Patologia Tropical e Saúde Pública – IPTSP, 
com financiamento pelo Laboratório Merck 
Sharp &Dohme Farmacêutica Ltda. 
N. do Protocolo CEP/HMI: 53/08 
Finalidade da Pesquisa: Pesquisa Clinica 
Pesquisadores Participantes: Fabíola Souza 
Fiaccadori, Paulo Sérgio Sucasas da Costa e 
Menira Borges Dias e Souza 
Local de Realização: Resposta: Hospital 
Materno Infantil, Hospital Infantil de 
Campinas e IPTSP / UFG. 
Situação Atual do projeto: Comentários: 
Pesquisa Concluída. 
Resultados parciais ou totais já apresentados 
em eventos ou publicados: Resposta: Não 
Houve eventos adversos importantes ou 
alguma emenda ao projeto inicial? Não 
Houve alguma modificação no projeto 
inicialmente submetido para análise: Não 
Pesquisa já concluída: Sim - Data da conclusão: 
29 de Maio de 2012. 

OBS: Atividades comprovadas através do 
Anexo VIII. 

 
⇨⇨⇨⇨ Dados do Projeto de Pesquisa:  

 - Projeto de pesquisa de estudo clínico 
denominado “Vigilância prospectiva de doenças 
febris em áreas endêmicas da dengue na 
América Latina”, proposto pela Dra. Maria 
Selma Neves da Costa, médica do Serviço de 

 
⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas: 
 
Investigadora Principal: Dra. Maria Selma 
Neves da Costa, médica do Serviço de Urgência 
em Pediatria – SERUPE, com financiamento pelo 
laboratório Sanofi Pasteur S/A. 
N. do Protocolo CEP/HC/UFG: 176/2010 
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Urgência em Pediatria – SERUPE, com 
financiamento pelo laboratório Sanofi Pasteur 
S/A, de acordo com o protocolo da pesquisa 
aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa 
do Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás, objetivando o recrutamento 
de sujeitos para o desenvolvimento da 
pesquisa. 
 

Registro CONEP:  N. 15097 
Finalidade da Pesquisa: Pesquisa Clinica 
(Caráter Epidemiológico) 
Pesquisadores Participantes: Solamar Martins 
Marques, residentes de pediatria do HC-UFG e 
médicos do Setor de Urgência Pediátrica. 
Local de Realização: Hospital das Clinicas da 
UFG (Unidade de Pesquisa Clínica e Setor de 
Urgência Pediátrica) 
Situação Atual do projeto: Projeto encerrado 
Comentários da Investigadora Principal: 
Estudo encerrado em Dezembro/2011, 
enviamos um relatório informando o 
encerramento, porém sem resultado final. 
Resultados parciais ou totais já apresentados 
em eventos ou publicados: Sim 
Houve eventos adversos importantes ou 
alguma emenda ao projeto inicial? Não 
Houve alguma modificação no projeto 
inicialmente submetido para análise: Não  
Comentários: Estudo foi realizado de Março a 
Dezembro/2011, sendo que os dados estão em 
fase final de analise para publicação. 

• Foram realizadas 150 visitas iniciais 
com 149 amostras de sangue para 
sorologia para dengue  

• Acompanhamento de episódios febris 
de março a agosto/2011 

• 70 visitas de encerramento com coleta 
de sangue. 
 

Pesquisa já concluída: Sim - Data da Conclusão: 
08/dez/2011. 

OBS: Atividades comprovadas através do 
Anexo IX. 

 
⇨⇨⇨⇨ Dados do Projeto de Pesquisa:  

- Projeto de pesquisa de estudo clínico 
denominado “Estudo observacional, 
randomizado, conduzido com o entecavir, para 
avaliar os resultados a longo prazo associados 
ao tratamento de pacientes com infecção 

 
⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas: 
 
Investigador Principal: Prof. Heitor Rosa do 
Departamento de Clínica Médica, com 
financiamento pelo laboratório Bristol-Myers 
Squibb Company. 
- Foram incluídos na pesquisa e encontra-se em 
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crônica pelo vírus da hepatite B (HBV) com 
análogo de nucleosídeo / nucleotídeo em 
monoterapia: Estudo REALM”, AI463-080”, 
proposto pelo Prof. Heitor Rosa do 
Departamento de Clínica Médica, com 
financiamento pelo laboratório Bristol-Myers 
Squibb Company, de acordo com o protocolo da 
pesquisa aprovado pela Comissão de Ética em 
Pesquisa do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás, objetivando o 
recrutamento de sujeitos para o 
desenvolvimento da pesquisa. . 
 

tratamento 13 pacientes desde 02/10/2008; 
 
- Não houve interrupção do fornecimento dos 
medicamentos nem do seguimento clinico em 
nenhum período; 
 
- Todos os pacientes obtiveram sucesso no 
tratamento, estando atualmente negativos para 
o Virus B, comprovado por técnica de PCR, 
desde os primeiros meses de tratamento, além 
de estarem clinicamente normais e 
assintomáticos. 
 
- Desde agosto de 2010 o pesquisador 
encontra-se aposentado da UFG e a partir de 
2011 afastou-se das atividades didáticas no 
Serviço de Gastroenterologia; 
 
- Mesmo afastado, continuou com a Dra 
Andrelina a dar assistência aos pacientes do 
ensaio clínico; 
 
- Atualmente, não tem mais condições de estar 
presente no Hospital das Clínicas e a Dra. 
Andrelina Borges não pode desenvolver o 
projeto sem a presença do Pesquisador 
Principal. 
- Dessa forma, o pesquisador decidiu encerrar 
o Centro de Pesquisa, porém sem prejuízos para 
os pacientes. Como todos se apresentam 
virologicamente negativos por um tempo 
bastante duradouro, eles serão encaminhados 
ao Ambulatóario de Gastro-Hepatologia do 
Serviço de Gastroenterologia para 
acompanhamento mensal; 
 
- Os pacientes não mais receberão as drogas  
(Entecavir, Lamivudina e Adefovir). Estas duas 
últimas serviam como controle. 
 
- O ensaio está projetado para terminar em 
2016 ( tempo arbitrário); 
 
- Segundo o pesquisador, se, em algum momento 
do seguimento, qualquer paciente vier a 
apresentar carga viral representativa, será 
então cadastrado junto ao Ministério da Saude, 
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para receber o medicamento em uso naquele 
momento (atualmente é o Entecacir). 
 
OBS: Atividades comprovadas através do 
Anexo X. 

 
3.2.2-Pesquisas Contratadas até Outubro / 2011: 
 
 
⇨⇨⇨⇨ Dados do Projeto de Pesquisa:  
 
- Projeto de pesquisa de estudo clínico 
denominado “Estudo da eficácia e segurança 
em sujeitos da pesquisa com hipertensão leve a 
moderada. Estudo randomizado, duplo-cego, de 
6 meses seguidos de 8 meses de 
acompanhamento a longo prazo, aberto, com 
Perindopril Arginina / Anlodipino - SERVIER”, 
proposto pelo Prof. Paulo César Brandão Veiga 
Jardim da Liga de Hipertensão do HC/UFG, 
com financiamento pela empresa ADIR e 
Institut de Recherches Internationales 
Servier, de acordo com o protocolo da pesquisa 
aprovada pela Comissão de Ética em Pesquisa 
do Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás, objetivando o recrutamento 
de sujeitos para o desenvolvimento da 
pesquisa.. 

 

 
⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas: 
 
Investigador Principal: Prof. Paulo César 
Brandão de Veiga Jardim da Liga de 
Hipertensão do HC/UFG, com financiamento 
pela empresa ADIR e Institut de Recherches 
Internationales Servier. 

N. do Protocolo CEP/HC/UFG: 010/2011 
Registro CONEP: 725/2010 
Finalidade da Pesquisa: Pesquisa Clinica 
Pesquisadores Participantes: Thiago V. 
Jardim; Luciana Veiga Jardim; Weimar 
K.S.B.Souza 
Local de Realização: Liga de Hipertensão 
Arterial – HC/UFG. 
Situação Atual do projeto: Coleta, análise e 
discussão dos resultados. 
Resultados parciais ou totais já apresentados 
em eventos ou publicados: Não 
Houve eventos adversos importantes ou 
alguma emenda ao projeto inicial?  Sim 
Comentários: Os eventos adversos sérios não 
ocorreram no centro de pesquisa, e já foram 
devidamente relatados ao Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP). O projeto recebeu emendas que 
também foram submetidas para aprovação do 
CEP e aprovadas. 
Houve alguma modificação no projeto 
inicialmente submetido para análise?  Sim 
Comentários: As referidas emendas que 
também foram submetidas para aprovação 
desse CEP e aprovadas. 
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Pesquisa já concluída? Não - Data prevista 
para o término da pesquisa: Julho de 2013 
Comentários: Foram selecionados 16 pacientes, 
sendo que 07 foram incluídos (randomizados) e 
13 foram excluídos (falhas de seleção, não 
preenchimento dos critérios de inclusão e 
perda de segmento). 
 
OBS: Atividades comprovadas através do 
Anexo XI. 

    

⇨⇨⇨⇨ Dados do Projeto de Pesquisa:  
  
- Projeto de pesquisa de estudo clínico 
denominado “Estudo randomizado, duplo-cego, 
controlado para avaliar a farmacocinética, 
farmacodinâmica, segurança e eficácia de 
GP2013 e rituximabe em pacientes com artrite 
reumatóide refratários ou intolerantes às 
DMARDs padrão e uma ou duas terapias anti-
TNF”, proposto pelo Prof. Nilzio Antonio da 
Silva do Departamento de Clínica Médica da 
FM/UFG, com financiamento pelo laboratório 
Novartis Biociências S/A, de acordo com o 
protocolo da pesquisa aprovado pela Comissão 
de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal de Goiás, objetivando 
o recrutamento de sujeitos para o 
desenvolvimento da pesquisa. 

 

    

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas: 
 
Investigador Principal: Prof. Nilzio Antonio da 
Silva do Departamento de Clínica Médica da 
FM/UFG, com financiamento pelo laboratório 
Novartis Biociências S/A. 
N. do Protocolo CEP/HC/UFG: 152/2011 
Registro CONEP: N.620/2011 
Finalidade da Pesquisa: Pesquisa Clinica 
Pesquisadores Participantes: Drª. Eleusa 
Fleury Taveira; Drª. Rossana de Moura Guedes; 
Drª. Ana Carolina de Oliveira e Silva 
Montandom. 
Local de Realização: Reumatologia/HC/FM-
UFG 
Situação Atual do Projeto: Interrompido 
Resultados parciais ou totais já apresentados 
em eventos ou publicados? Diversas 
comunicações sobre o produto têm sido 
apresentadas nos congressos internacionais de 
Reumatologia os quais dão respaldo para 
continuar aprovado para o tratamento da AR 
em nosso país, nos EUA e na EUROPA. 
Número de Indivíduos: Números Individuais 
dos Pacientes 
Admitidos: 00 
Concluíram: N/A (não aplicável) 
Descontinuaram prematuramente: N/A (não 
aplicável) 
Não retornaram p/acompanhamento: N/A (não 
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aplicável) 
Mortes: N/A (não aplicável) 
Houve eventos adversos importantes ou 
alguma emenda ao projeto inicial?AES 
Graves? Não  
Houve alguma modificação no projeto 
inicialmente submetido para análise? Não  
Comentários: Foram selecionados 2 pacientes 
para esse estudo, mas não foram incluídos 
porque não preencheram todos os critérios 
laboratoriais (aumento de VHS ou de proteína 
C reativa). Portanto, o estudo foi encerrado e 
não terá seguimento no centro de pesquisa. 
 
OBS: Atividades comprovadas através do 
Anexo XII. 

    

⇨⇨⇨⇨ Dados do Projeto de Pesquisa: 
 
- Projeto de pesquisa de estudo clínico 
denominado “Estudo  de Fase 2b, randomizado, 
duplo-cego, para avaliar a segurança,  eficácia 
e tolerabilidade da administração de A-623 em 
pacientes com Lúpus Eritomatoso Sistêmico”, 
proposto pelo Prof. Nilzio Antonio da Silva do 
Departamento de Clínica Médica da FM/UFG, 
com financiamento pelo laboratório Anthera 
Pharmaceuticals, Inc., de acordo com o 
protocolo da pesquisa aprovado pela Comissão 
de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal de Goiás, objetivando 
o recrutamento de sujeitos para o 
desenvolvimento da pesquisa. 

 

 
⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas: 
 
Investigador Principal: Prof. Nilzio Antonio da 
Silva do Departamento de Clínica Médica da 
FM/UFG, com financiamento pelo laboratório 
Anthera Pharmaceuticals, Inc. 
N. do Protocolo CEP/HC/UFG: 014/2011 
Registro CONEP: 28/2011 
Finalidade da Pesquisa: Pesquisa Clinica 
Pesquisadores Participantes: Drª. Eleusa 
Fleury Taveira; Drª. Rossana de Moura Guedes; 
Drª. Ana Carolina de Oliveira e Silva 
Montandom 
Local de Realização: Reumatologia/HC/FM-
UFG 
Situação Atual do Projeto: Relatório Final  
Resultados parciais ou totais já apresentados 
em eventos ou publicados? Os dados 
referentes a essa pesquisa ainda não foram 
publicadas.  
Número de Indivíduos:  
Admitidos: 07 
Concluíram: 01 
Descontinuaram prematuramente: 02 
Não retornaram p/acompanhamento: 04 
Mortes: N/A (não aplicável) 
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Houve eventos adversos importantes ou 
alguma emenda ao projeto inicial? Sim – 01 
Houve alguma modificação no projeto 
inicialmente submetido para análise? Não  
 
Comentários: O estudo fase IIb  teve início em 
17/03/2011, com o objetivo de avaliar a 
tolerância e a segurança do A623 em pacientes 
com LES. O A623 é um biológico que bloqueia 
uma citocina responsável pela ativação de 
linfócitos B. Dos 7 (sete) pacientes recrutados 
e selecionados apenas 3 (três) foram 
randomizados. Uma paciente apresentou reação 
alérgica no mesmo dia que havia tomado a 
medicação do estudo, e por isso foi excluída. 
Outra paciente 509 – 004 retirou o seu 
consentimento no dia 12/03/2012. Estamos 
com uma paciente (509-001) em andamento na 
pesquisa. 
OBS: Atividades comprovadas através do 
Anexo XIII. 

 
⇨⇨⇨⇨ Dados do Projeto de Pesquisa: 

- Projeto de pesquisa de estudo clínico 
denominado “Estudo de fase III, 
multicêntrico, randomizado, de grupos 
paralelos, duplo-cego e controlado por placebo 
para avaliar a eficácia e a segurança do 
ocrelizumabe em adultos com Esclerose 
Múltipla Progressiva Primária” – Protocolo 
WA25046, proposto pela Profª Denise 
Sisterolli Diniz do Departamento de Clínica 
Médica da FM/UFG, com financiamento F. 
Hoffmann-La Roche Ltd. / PPD Development, 
LP, de acordo com o protocolo da pesquisa 
aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa 
do Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás, objetivando o recrutamento 
de sujeitos para o desenvolvimento da 
pesquisa. 
 

 
⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas: 
 
Investigadora Principal: Profª Denise 
Sisterolli Diniz do Departamento de Clínica 
Médica da FM/UFG. 
N. do Protocolo: WA 25046 
Registro no CEP: 155/2010 
Versão: Datada de 23 de junho de 2010 
Patrocinador:F. Hoffmann-La Roche Ltd. / PPD 
Development, LP. 
Comentários: Estudo esta em andamento com 
02 (dois) pacientes randomizados, em nosso 
Centro de Pesquisa estamos com dois pacientes 
que foram randomizados e estão em fase de 
acompanhamento. Já estão em fase de visita 5 
(cinco) coleta de amostra de exames biológicos 
e infusão de medicamento. Houve uma falha de 
Screening, devido ao paciente não atender ao 
critério de inclusão do estudo. Este está sendo 
acompanhado pelo ambulatório e equipe da Drª. 
Denise Sisterolli Diniz 

OBS: Atividades comprovadas através do 
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Anexo XIV (1). 

 
⇨⇨⇨⇨ Dados do Projeto de Pesquisa: 

- Projeto de pesquisa de estudo clínico 
denominado “Estudo randomizado, duplo-cego, 
double-dummy, de grupos paralelos, para 
avaliar a eficácia e a segurança de ocrelizumab 
em comparação ao Interferon Beta-1a 
(Rebif®) em pacientes que apresentam 
esclerose múltipla recidivante”, proposto pela 
Profª Denise Sisterolli Diniz do Departamento 
de Clínica Médica da FM/UFG, com 
financiamento pela F. Hoffmann-La Roche Ltd. 
/ PPD Development, LP, de acordo com o 
protocolo da pesquisa aprovado pela Comissão 
de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal de Goiás, objetivando 
o recrutamento de sujeitos para o 
desenvolvimento da pesquisa. 
 

 
⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas: 
 
Investigadora Principal: Profª Denise 
Sisterolli Diniz do Departamento de Clínica 
Médica da FM/UFG. 
N. do Protocolo: WA 21092C 
Versão: 15/JUN/2012 
Patrocinador: F. Hoffmann-La Roche Ltd. / 
PPD Development, LP. 
Comentários: Este estudo foi aprovado em 13 
de janeiro de 2012. Temos 4 pacientes em fase 
de Srcreening (visita de seleção) que já 
realizaram exames, aguardando resultados para 
confirmar se podem entrar no critério de 
inclusão do estudo. 

OBS: Atividades comprovadas através do 
Anexo XIV (3) 

 
⇨⇨⇨⇨ Dados do Projeto de Pesquisa: 

- Projeto de pesquisa de estudo clínico 
denominado “Estudo multicêntrico, duplo-cego, 
de grupos paralelos, controlado por placebo 
para avaliar a eficácia e a segurança de 
teriflunomida em pacientes com Esclerose 
Múltipla recorrente que estão sendo tratados 
com betainterferona – EFC6058 TERACLES”, 
proposto pela Profª Denise Sisterolli Diniz do 
Departamento de Clínica Médica da FM/UFG, 
com financiamento F. Hoffmann-La Roche Ltd. 
/ PPD Development, LP, de acordo com o 
protocolo da pesquisa aprovado pela Comissão 
de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal de Goiás, objetivando 
o recrutamento de  sujeitos de pesquisa. 

 
⇨⇨⇨⇨    Pesquisa não Realizada: 
 
Investigadora Principal: Profª Denise 
Sisterolli Diniz do Departamento de Clínica 
Médica da FM/UFG. 
N. do Protocolo: EFC 6058 - TERACLES 
Registro no CEP: 194/11 
Versão: Versão 2 de 4 de outubro de 2010 
Patrocinador: F. Hoffmann-La Roche Ltd. / PPD 
Development, LP. 
Comentários: Este estudo, não chegou a ter 
inicio em nosso Centro de Pesquisa. Apesar de 
aprovado em Fevereiro de 2012 e devido à 
questão de ajustes nos exames de Ressonância 
Magnética, não houve nenhum paciente em fase 
de screening. Em 10 de Dezembro de 2012, 
recebemos um comunicado informando que o 
estudo seria interrompido e sua extensão. Com 
Justificativa de “Opiniões recebidas e os 
desafios do recrutamento observados sugerem 
que a combinação do uso oral Le injetável da 
terapia de Esclorese Multipla pode não ser a 
terapia preferencial na modificação ou 
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escalonamento terapêutico”. Não houve 
paciente em fase de Secreening. 
 
OBS: Justificativa comprovada através do 
Anexo XIV (2). 

 
⇨⇨⇨⇨ Dados do Projeto de Pesquisa: 

- Projeto de pesquisa de estudo clínico 
denominado “Estudo de fase III randomizado, 
observador cego, controlado por placebo, 
multicêntrico, com 20.875 sujeitos. Os 
sujeitos receberão três vacinações (Dia 0, Dia 
0 + seis meses, Dia 0 + 12 meses), com 
acompanhamento de eficácia de 13 meses após 
a dose 3 e acompanhamentos de casos de 
hospitalização por dengue de 36 meses após a 
dose 3” – CYD15, proposto pela Dra. Maria 
Selma Neves da Costa, médica do Serviço de 
Urgência em Pediatria – SERUPE, com 
financiamento pelo laboratório Sanofi Pasteur 
Inc., de acordo com o protocolo da pesquisa 
aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa 
do Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás, objetivando o recrutamento 
de sujeitos para o desenvolvimento da 
pesquisa. 
 

 
⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas: 
 
Investigadora Principal: Dra. Maria Selma 
Neves da Costa, médica do Serviço de 
Urgência em Pediatria – SERUPE, com 
financiamento pelo laboratório Sanofi Pasteur 
Inc. 
N. do Protocolo CEP/HC/UFG: 087/2011 
Registro CONEP: 16401 
Finalidade da Pesquisa: Pesquisa Clinica  
Pesquisadores Participantes: Solamar Martins 
Marques, residentes de pediatria do HC-UFG e 
médicos do Setor de Urgência Pediátrica. 
Local de Realização: Hospital das Clinicas da 
UFG (Unidade de Pesquisa Clínica e Setor de 
Urgência Pediátrica) 
Situação Atual do projeto: Coleta analise e 
discussão dos resultados.  
Resultados parciais ou totais já apresentados 
em eventos ou publicados?  Não 
Houve eventos adversos importantes ou 
alguma emenda ao projeto inicial? Sim 
Houve alguma modificação no projeto 
inicialmente submetido para análise?  Não  
Comentários: Estudo teve inicio em 
Setembro/2011 e até Dezembro2012 e foram 
realizados os seguintes procedimentos: 
Visita 1: Vacinação  -  600 
Visita 2: Coleta de Sangue  -  52 
Visita 3:Vacinação  - 579 
Visita 4: Coleta de Sangue  -  52 
Visita 5:Vacinação - 405 (até 31/12/2012) 
Visita:6: Coleta de Sangue - 290 (até 
31/12/2012) 
Episódios febris:  
V (aguda): 119  
V(Conval.): 117 
Voluntários descontinuados após o primeiro 
relatório  
- Seis voluntários descontinuaram a pesquisa, 
pois os responsáveis desistiram de receber a 
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segunda dose do produto investigacional por 
temor de possíveis eventos adversos. Conversei 
pessoalmente com os responsáveis de cada 
família, esclareci dúvidas restantes e enfatizei 
a importância do acompanhamento de 
segurança. Nenhum dos voluntários apresentou 
eventos adversos graves e estavam todos 
assintomáticos; 
- Dois voluntários a família mudou-se para 
outro estado (Mato Grosso); 
- Uma voluntária a mãe considerou os 
procedimentos do estudo “muito chato e 
cansativo”, principalmente a vigilância semanal 
e não desejou manter o acompanhamento de 
segurança pelo mesmo motivo. A voluntária não 
apresentou evento adverso grave e desejava 
continuar. 
- Até o fechamento do relatório, nenhuma 
voluntaria havia se engravidado. 
Pesquisa já concluída? Não  
 
Data prevista para o término da pesquisa: 
Dezembro/2015. 
 
OBS: Atividades comprovadas através do 
Anexo XV. 

 
3.2.3 - Pesquisa Contratada em Novembro/2011: 
 
    

⇨⇨⇨⇨ Dados do Projeto de Pesquisa: 

- Projeto de Pesquisa do Centro Colaborador 
em Alimentação e Nutrição do Escolar da 
Universidade Federal de Goiás. Região Centro-
Oeste (CECANE UFG/ Centro-Oeste) 
 
Contrato firmado com a Universidade Federal 
de Goiás, visando o apoio na execução do 
projeto, com recursos financiados pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). 
 
Período de Execução Proposto: 
Novembro/2011 à Setembro/2012. 

 
Objetivos: 

 
⇨⇨⇨⇨    Atividades desenvolvidas de acordo com 
as Metas previstas: 
 
Coordenadora: Profª Veruska Prado Alexandre 
Período de Execução: Novembro/2011 à 
Setembro/2012.  
 
Entrevistas por Telefone:  
 
    Foram realizadas entrevistas a 216 
municípios, dos quais em 90,3% são realizadas 
ações de educação alimentar e nutricional 
(EAN) nas escolas e creches. Em 119 (55,09%) 
municípios os entrevistados afirmaram que a 
EAN está inserida no Projeto Político 
Pedagógico. As ações de EAN mais citadas 
foram as palestras (66,02%), atividades 
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1 Ações de educação alimentar e 

nutricional desenvolvidas em municípios 
brasileiros; 

2 Alimentação, saúde e qualidade de vida 
de escolares quilombolas; 

3 Formação atores sociais no âmbito do 
PNAE em Territórios da Cidadania no 
estado de Goiás; 

4 Assessoria aos municípios (Etapa 2); 
5 Apoio técnico, consultoria e 

acompanhamento da execução do PNAE 
nos municípios; 

6 Formação dos Conselhos na Gestão do 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar do Estado de Goiás; 

7 III Encontro da Educação Promotora 
da Saúde. II Encontro CECANE CO 

8 Publicações; 
9 Apoio Técnico ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação em ações 
relacionadas à Segurança Alimentar e 
Nutricional no âmbito escolar; 

10 Participação em eventos técnicos 
científicos regionais, nacionais e 
internacionais; 

11 Programa Nacional de Alimentação 
Escolar: pesquisa ação sobre os 
processos de implantação da legislação; 

 
Além das ações relacionadas acima, o projeto 
CECANE-UFG realizará outras atividades 
conforme orientações e demandas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) e da Coordenação Geral do Programa 
de Alimentação Escolar (CGPAE). 

Das metas a serem atingidas 
� Realização de 500 entrevistas via 

telefone, com gestores municipais do 
PNAE em relação às ações de EAN. 

� Organização e impressão de quatro 
materiais educativos. 

lúdicas (40,28%), eventos (26,39%), atividades 
em hortas escolares (13,43%) e oficinas de 
arte culinária (12,50%). As demais entrevistas 
serão realizadas no ano de 2013, no segundo 
ano do biênio do Plano de Trabalho CECANE 
UFG. Resultados da pesquisa podem ser 
observados no relatório da mesma (Ações de 
educação alimentar e nutricional desenvolvidas 
em municípios brasileiros), inserido no CD 
“Relatórios de execução dos projetos do 
CECANE UFG/Centro-Oeste”.  
 
Organização e impressão de quatro materiais 
educativos:  
 
     A pedido do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), foram 
impressos 950 cópias de cada um dos seguintes 
materiais: O papel do nutricionista no 
Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) – Manual de instruções para 
nutricionistas vinculadas ao PNAE; Manual 
Orientação para a Alimentação Escolar na 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino 
Médio e na Educação de Jovens e Adultos.  
Manual de orientação sobre a alimentação 
escolar para pessoas com Diabetes, 
Hipertensão, Doença Celíaca, Fenilcetonúria e 
Intolerância à Lactose. No segundo ano do 
biênio será elaborada e impressa a quarta 
cartilha, que tratará sobre as ações de EAN no 
ambiente escolar. As cartilhas em formato 
digital podem ser visualizadas no CD 
“Relatórios de execução dos projetos do 
CECANE UFG/Centro-Oeste”.  
 
Caracterizar sete escolas quilombolas do 
estado de Goiás, no que se refere à (In) 
Segurança Alimentar e Nutricional e 
execução do PNAQ.   
  
   Foram visitados 13 municípios goianos, 12 
comunidades quilombolas e 95 escolas que 
matriculam estudantes quilombolas. Fizeram 
parte da pesquisa nove (09) nutricionistas, 24 
coordenadores municipais e estaduais da 
alimentação escolar, 13 membros do Conselho 
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� Caracterizar sete escolas quilombolas 
do estado de Goiás, no que se refere à 
(In) Segurança Alimentar e Nutricional 
e execução do PNAQ. 

� Participação em 100% das reuniões 
convocadas pelo FNDE e demais 
CECANEs; 

� Formar 700 agricultores familiares 
sobre o processo de compra de 
alimentos pelo PNAE. 

� Mapear o perfil dos agricultores 
familiares no estado de Goiás, 
considerando aspectos sociais, 
econômicos, da produção de alimentos, 
culturais e de gênero. 

� Formar 50 nutricionistas quanto a 
atuação no PNAE. 

� Identificar os fatores limitantes e 
estimulantes da atuação do 
nutricionista no PNAE. 

� Realizar 26 encontros presenciais com 
secretários (as) municipais de educação 
e agricultura no estado de Goiás e 
mapear a compreensão destes sobre a 
Lei 11.947/2009. 

� Realizar um encontro regional do PNAE 
(Centro-Oeste). 

� Mapear os indicadores sociais de 100% 
dos municípios participantes do 
território da cidadania da Chapada dos 
Veadeiros e Rio Vermelho. 

� Atender 60 municípios dos estados que 
compõe a Região Centro Oeste (Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás). 

� Formar, no mínimo 200 Conselheiros da 
Alimentação Escolar. 

� Realizar, no mínimo em 120 unidades 
escolares da rede pública observação 
participante sobre a execução do 
PNAE. 

� Desenvolver três projetos pilotos de 
pesquisa e extensão voltados para a 
comunidade escolar. 

� Participar de 5 eventos internacionais 
e 5 eventos nacionais para divulgar as 
ações e resultados do projeto. 

� Construir agenda de convergências de 

de Alimentação Escolar (CAE), 323 
profissionais da educação (professores e 
coordenadores), 268 estudantes quilombolas, 
216 pais e/ou responsáveis dos estudantes, 67 
“merendeiras” e 79 diretores das instituições 
públicas de ensino visitadas. A partir das 
entrevistas realizadas com estes atores, foi 
possível identificar a execução do PNAE 
quilombola, bem como a situação de Segurança 
Alimentar e Nutricional das famílias dos 
estudantes quilombolas. Resultados e fotos da 
pesquisa podem ser observados no relatório da 
mesma (Alimentação, saúde e qualidade de vida 
de estudantes quilombolas), inserido no CD 
“Relatórios de execução dos projetos do 
CECANE UFG/Centro-Oeste”.  
 
Participação em 100% das reuniões 
convocadas pelo FNDE e demais CECANEs; 
 
    A equipe do CECANE UFG/Centro-Oeste 
foi representada em todos os eventos e 
reuniões convocadas pelo FNDE e outros 
CECANEs, sendo estes: Oficina de avaliação 
dos CECANEs, realizada durante o Congresso 
Mundial World Nutrition RIO 2012, realizado 
no mês de abril na cidade do Rio de Janeiro;  
Encontro sobre instrumentos de Boas Práticas, 
realizado pelos CECANEs da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul e Universidade 
Federal de São Paulo, no dia 06 de julho de 
2012 em São Paulo; Formação sobre o PNAE 
para gestores e conselheiros da alimentação 
escolar, em Dourados- MS, nos dias 11 e 12 de 
julho de 2012; Reuniões da Comissão 
Permanente de Segurança Alimentar e 
Nutricional da população negra e populações 
tradicionais, realizadas nos dias 26 de junho e 
14 de agosto, em Brasília; Reuniões com a 
Coordenação Técnica de Alimentação e 
Nutrição do FNDE, em Brasília, para avaliação 
dos instrumentos de pesquisa, monitoramento 
da execução do Plano de Trabalho, dentre 
outras.  
     Maiores informações sobre os eventos 
podem ser obtidas no CD “Relatórios de 
execução dos projetos do CECANE 
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ações com pelo menos 2 instituições de 
ensino superior, considerando a 
possibilidade de intercâmbios nacionais 
e internacionais. 

� Publicar 2 artigos sobre as 
experiências o projeto e pelo menos, 5 
resumos em eventos científicos. 

� Elaborar um projeto intersetorial 
sobre a implantação da lei 11.947/2009 
em uma unidade escolar vinculada à 
UFG. 

 

UFG/Centro-Oeste” no documento “Apoio 
Técnico ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação em Ações Relacionadas à 
Segurança Alimentar e Nutricional em âmbito 
escolar”.  
 
 
Formar 700 agricultores familiares sobre o 
processo de compra de alimentos pelo PNAE: 
 
    Durante a execução das duas primeiras 
etapas do projeto “Formação dos atores 
sociais no âmbito do PNAE em Territórios da 
Cidadania no Estado de Goiás” (anexo no CD 
“Relatórios de execução dos projetos do 
CECANE UFG/Centro-Oeste”) , foram 
formados 172 agricultores familiares (24,57% 
da meta) por meio de formações locais. O 
restante da meta espera-se alcançar com a 
execução da etapa 4 (por meio de Seminários e 
Oficinas) durante o ano de 2013  
 
Mapear o perfil dos agricultores familiares 
no estado de Goiás, considerando aspectos 
sociais, econômicos, da produção de 
alimentos, culturais e de gênero: 
 
   Utilizando como amostragem os Territórios 
da Cidadania (TC) Vale do Rio Vermelho e Vale 
do Paranã, foi possível por meio de dados 
secundários traçar o perfil dos agricultores 
familiares do estado de Goiás. Fotos, diários 
de campo e listas de presença das atividades 
podem ser obtidas no CD “Relatórios de 
execução dos projetos do CECANE 
UFG/Centro-Oeste” no projeto “Formação dos 
atores sociais no âmbito do PNAE em 
Territórios da Cidadania no Estado de Goiás”.  
 
Formar 50 nutricionistas quanto a atuação 
no PNAE.  
 
     No projeto “Formação dos atores sociais no 
âmbito do PNAE em Territórios da Cidadania 
no Estado de Goiás” foram formados até o 
momento 12 nutricionistas. No projeto 
“Formação dos conselhos na gestão do 
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Programa Nacional de Alimentação Escolar” 
foram formados 33 nutricionistas. 
Considerando os dois projetos, foram 
formados 55 nutricionistas. Listas de presença 
podem ser verificadas nos relatórios dos dois 
projetos, inclusos no CD “Relatórios de 
execução dos projetos do CECANE 
UFG/Centro-Oeste”. 
 
 
Identificar os fatores limitantes e 
estimulantes da atuação do nutricionista no 
PNAE.  
 
     Os resultados do projeto “Formação dos 
atores sociais no âmbito do PNAE em 
Territórios da Cidadania no Estado de Goiás” 
mostraram que fatores como: o tipo de 
contrato (60 a 100% temporário); o baixo valor 
dos salários, resultando em mais de 60% dos 
profissionais atuando em mais de um município 
ou em outra área; e a precariedade estrutural 
das escolas municipais, são limitantes quanto à 
adequada atuação do nutricionista frente ao 
PNAE. A entrevista com os nutricionistas 
revelou ainda que o que os estimulam a atuarem 
no PNAE é o objetivo de promover a 
alimentação saudável e a segurança alimentar 
dos estudantes. A execução do projeto “Ações 
de educação alimentar e nutricional em 
municípios brasileiros” apontou como fatores 
limitantes o baixo percentual de nutricionistas 
concursados nos municípios (22,7%) e 
dedicação à outras atividades além da 
alimentação escolar (25,93%).  
 
 
Realizar 26 encontros presenciais com 
secretários (as) municipais de educação e 
agricultura no estado de Goiás e mapear a 
compreensão destes sobre a Lei 
11.947/2009.  
 
     Durante a execução do projeto “Formação 
dos atores sociais no âmbito do PNAE em 
Territórios da Cidadania no Estado de Goiás” 
foram realizados 24 encontros com os 
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secretários municipais de educação e de 
agricultura, cumprindo com 92,3% da meta, 
sendo que as duas reuniões que não foram 
realizadas poderão ser efetuadas ainda no 
primeiro semestre de 2013.  
 
Realizar um encontro regional do PNAE 
(Centro-Oeste).  
 
    Foram realizadas algumas ações voltadas 
para os atores sociais envolvidos com a 
alimentação escolar durante a Feira Agro 
Centro-Oeste Familiar, realizada no mês de 
junho na Universidade Federal de Goiás. Foram 
oferecidas aos participantes a oficina 
“Qualidade de Cardápios da Alimentação 
Escolar”, e os seminários “Agroindústria 
familiar”, “A produção e comercialização de 
alimentos em comunidades tradicionais 
quilombolas no estado de Goiás”, “Normas 
sanitárias e os produtos da agricultura 
familiar: experiências e desafios para a 
alimentação escolar” e “Nutrição e a 
agricultura familiar: parceria que veio para 
ficar”. Maiores informações sobre os eventos 
podem ser obtidas no CD “Relatórios de 
execução dos projetos do CECANE 
UFG/Centro-Oeste” no documento “Apoio 
Técnico ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação em Ações Relacionadas à 
Segurança Alimentar e Nutricional em âmbito 
escolar”. O encontro regional será realizado no 
ano de 2013, referente ao segundo ano do 
biênio do Plano de Trabalho.  
 
 
Mapear os indicadores sociais de 100% dos 
municípios participantes do território da 
cidadania da Chapada dos Veadeiros e Rio 
Vermelho: 
 
    Durante a execução do projeto “Formação 
dos atores sociais no âmbito do PNAE em 
Territórios da Cidadania no Estado de Goiás” 
foram mapeados e analisados características 
sócio demográficas de todos os municípios 
pertencentes aos Territórios da Cidadania 
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(TC) Vale do Rio Vermelho e Vale do Paranã. 
Conforme os critérios de seleção definidos 
pelo próprio plano de trabalho deste produto 
(número de municípios e de AF no território, e 
IDH), foi necessário substituir o TC Chapada 
dos Veadeiros pelo TC Vale do Paranã. Os 
dados analisados foram: população total, área 
total, densidade demográfica, população rural 
Índice do Desenvolvimento Humano (IDH), 
número de domicílios familiares rurais, área 
ocupada pela agricultura familiar no município, 
total de DAP´s e DAP´s ativas, número de 
escolas e de alunos municipais e estaduais, 
valor em reais repassado pelo FNDE aos 
municípios para o PNAE (destaque para os 
30%).  
 
Atender 60 municípios dos estados que 
compõe a Região Centro Oeste (Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás).  

 
     Meta alcançada com êxito. Por meio do 
projeto “Apoio Técnico, consultoria e 
acompanhamento da execução do PNAE nos 
municípios” foram atendidos 60 municípios da 
Região Centro-Oeste, sendo no estado de 
Goiás (14), Mato Grosso do Sul (18) e Mato 
Grosso (28). Fotos, listas de presença e 
relatórios de visita podem ser verificados no 
CD “Relatórios de execução dos projetos do 
CECANE UFG/Centro-Oeste”, no relatório do 
mencionado projeto.  
 
Formar, no mínimo 200 Conselheiros da 
Alimentação Escolar.  
 
     No projeto “Apoio Técnico, consultoria e 
acompanhamento da execução do PNAE nos 
municípios” foram formados 330 membros do 
CAE e no projeto “Formação dos conselhos na 
gestão do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar” foram formados 252 conselheiros, 
totalizando 582 conselheiros da alimentação 
escolar. Nestas atividades abordaram-se os 
seguintes temas: Atribuições do conselho 
frente ao PNAE; Direito Humano a 
Alimentação Adequada e Saudável (DHAA), 
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Segurança alimentar e Nutricional (SAN) e Lei 
11.947/2009. Outros aspectos discutidos 
foram: a elaboração de regimento interno, 
realização da prestação de contas e análise do 
Relatório Anual de Gestão do PNAE para 
emissão de parecer conclusivo. Fotos, listas de 
presença e relatórios dos projetos citados 
podem ser verificados no CD “Relatórios de 
execução dos projetos do CECANE 
UFG/Centro-Oeste” nos relatórios dos 
mencionados projetos.  
 
 
Realizar, no mínimo em 120 unidades 
escolares da rede pública observação 
participante sobre a execução do PNAE.  
 
    No projeto “Apoio Técnico, consultoria e 
acompanhamento da execução do PNAE nos 
municípios” foram contempladas com 
orientações sobre a execução do PNAE, 379 
escolas dos diferentes segmentos, dentre elas 
71,8% (n=272) unidades de ensino 
(fundamental e creche) urbanas, 12,9% (n=49) 
unidades de ensino (fundamental e creche) 
rurais, 5,8% (n=22) indígenas, 1,6% (n=6) 
quilombolas, 5,5% (n=21) filantrópicas e/ou 
comunitárias e 2,4% (n=9) com EJA. Ressalta-
se que visitaram-se 62 escolas no estado de 
Goiás, 85 em Mato Grosso do Sul e 232 em 
Mato Grosso.  
 
Desenvolver três projetos pilotos de 
pesquisa e extensão voltados para a 
comunidade escolar: 
 
    Foram realizados os seguintes projetos 
pilotos: Apoio à organização e regularização 
sanitária de agricultoras familiares no 
município de Nazário, Goiás; Consolidação da 
legislação do PNAE no CEPAE/UFG 
2012.Considerando que o Plano de Trabalho do 
CECANE UFG é bienal (2012/2013), a execução 
do terceiro projeto será no ano de 2013.  
 
Participar de 5 eventos internacionais e 5 
eventos nacionais para divulgar as ações e 
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resultados do projeto.  
    A equipe do CECANE UFG/Centro-Oeste 
participou dos seguintes eventos nacionais para 
divulgação das ações realizadas:  
 IV Conferência Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional, realizado em 
Salvador, Bahia, no período de 07 a 11 de 
novembro de 2011;  
III Fórum de Educação e Saúde, realizado em 
Goiânia, no período de 17 a 19 de novembro de 
2011;  
 I Mostra Estadual de Experiências Exitosas 
em Alimentação e Nutrição de Goiás, realizada 
em Goiânia entre 1 e 02 de dezembro de 2011;  
VII Congresso Brasileiro de Agroecologia, 
realizado em Fortaleza, no período de 12 a 16 
de dezembro de 2011;  
 XXII Congresso Brasileiro de Nutrição, 
realizado em Recife no período de 26 a 29 de 
setembro de 2012;  
A equipe participou ainda dos seguintes 
eventos internacionais:  
 World Nutrition Rio 2012, realizado no Rio de 
Janeiro, no período de 27 a 30 de abril de 
2012;  
UEncontro no Escritório Regional da 
Organização das Nações Unidos para 
Alimentação e Agricultura (FAO) do Chile, 
sobre recomendações para fortalecer os 
programas de alimentação escolar na América 
Latina e Caribe.  
 
    A descrição de parte dos eventos 
mencionados, assim como fotos, pode ser 
verificada no CD “Relatórios de execução dos 
projetos do CECANE UFG/Centro-Oeste” no 
relatório “Apoio Técnico ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação em Ações 
Relacionadas à Segurança Alimentar e 
Nutricional em âmbito escolar”. No ano de 
2013 a equipe participará de outros eventos de 
âmbito nacional e/ou internacional.  
 
Construir agenda de convergências de ações 
com pelo menos 2 instituições de ensino 
superior, considerando a possibilidade de 
intercâmbios nacionais e internacionais.  
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    Foram realizadas parcerias com duas 
instituições de ensino: a Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás, em Goiânia, e a 
Faculdade União de Goyazes, em Trindade. Em 
ambas as instituições foram realizadas oficinas 
sobre o PNAE para os estudantes. Os 
Intercâmbios com instituições internacionais 
ainda não foram realizados. 
 
Publicar 2 artigos sobre as experiências o 
projeto e pelo menos, 5 resumos em eventos 
científicos: 
  
    Foram submetidos dois artigos científicos: 
“Produção e potencial agrícolas de alimentos 
destinados à alimentação escolar em Goiás e no 
Distrito Federal" e “Alimentação escolar nas 
comunidades quilombolas: desafios e 
potencialidades”. O segundo artigo já foi 
aceito e será publicado em breve na revista 
“Ciência & Saúde Coletiva”.  
Quanto aos resumos científicos, foram 
apresentados os seguintes resumos:   
- Desafios do conselho de alimentação escolar 
quanto à capacidade de atuação no Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – World 
Nutrition Rio 2012;   
- Interação positiva entre instituição de ensino 
superior e o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar durante a execução do monitoramento 
de municípios - World Nutrition Rio 2012;  
- Monitoramento dos municípios que recebem 
parcelas acumuladas por suspensão do recurso 
do PNAE - World Nutrition Rio 2012;  
- Convergências e diálogos com políticas 
públicas: experiência do Centro Colaborador 
em Alimentação e Nutrição do Escolar 
(CECANE) na implantação da Lei da 
alimentação escolar em Goiás;   
- Educação alimentar e nutricional no contexto 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
World Nutrition Rio 2012;  
- Avaliação da compra de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e do empreendedor 
familiar rural para a alimentação escolar no 
estado de Goiás – World Nutrition Rio 2012;  
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- Perfil dos conselhos de alimentação escolar 
de municípios prioritários em 2010 (Goiás, 
Brasil) - World Nutrition Rio 2012;  
- Implantação do Sistema de Monitoramento 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
no estado de Goiás - World Nutrition Rio 2012; 
- Atuação dos atores do PNAE nos municipios 
monitorados pelo CECANE-UFG - World 
Nutrition Rio 2012;  
- Segurança Alimentar e Nutricional em 
comunidades de escolares quilombolas de 
Goiás: um relato de experiência.  
 
OBS¹: Os resumos dos artigos científicos 
mencionados acima estão em poder da 
FUNDAHC em CD denominado “Relatórios de 
execução dos projetos do CECANE 
UFG/Centro-Oeste”  
 
Elaborar um projeto intersetorial sobre a 
implantação da lei 11.947/2009 em uma 
unidade escolar vinculada á UFG: 
 
    Foi realizado um projeto no Centro de 
Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) 
com vistas à promoção e incentivo da 
alimentação saudável na referida instituição de 
ensino. Foram realizadas as seguintes ações: 
identificação de estudantes com necessidades 
nutricionais específicas, elaboração do 
cardápio conforme preconizado pela Resolução 
FNDE nº 38/2009; elaboração de fichas 
técnicas de preparo; realização de ações de 
educação alimentar e nutricional; aplicação de 
testes de aceitabilidade; elaboração e 
implementação de Manual de Boas Práticas de 
manipulação de alimentos; dentre outras. A 
descrição das atividades pode ser verificada 
no CD “Relatórios de execução dos projetos do 
CECANE UFG/Centro-Oeste” no relatório 
“Apoio Técnico ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação em Ações 
Relacionadas à Segurança Alimentar e 
Nutricional em âmbito escolar”.  
 
OBS²: Devido ao grande volume de materiais a 
serem impressos, informamos que os 
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comprovantes das atividades relatadas, bem 
como as fotos, listas de presenças, folders e 
relatórios completos de cada projeto 
encontram-se em poder da FUNDAHC 
gravados em CD, denominado “Relatórios de 
execução dos projetos CECANE UFG / 
CENTRO-OESTE.  
 
OBS: Atividades comprovadas através do 
Anexo XVI. 
 

3.3 – Projetos da Área da Assistência 

 

Propiciar o apoio às atividades de caráter administrativo e gerencial, necessárias para que 
o Hospital das Clínicas da UFG, suas Unidades e Serviços; os Departamentos, Serviços e 
Disciplinas da Faculdade de Medicina da UFG, bem como as Faculdades de Enfermagem, Nutrição, 
Farmácia, Odontologia e IPTSP possam desenvolver os seus relevantes trabalhos de assistência à 
saúde, atendendo a população tanto em procedimentos de alta complexidade nas diversas áreas, 
como em patologias incluídas no grupo das de atenção primária e secundária. 
 
 Abaixo, segue os principais projetos vinculados a área da assistência que estiveram em  
execução na Fundação em 2012: 
 

PLANO DE TRABALHO ATIVIDADES RELATADAS 

METAS EXECUÇÃO 

 
⇨⇨⇨⇨ Dados do Projeto: 

- Contrato de prestação de serviços firmado 
com a Universidade Federal de Goiás, 
objetivando a execução do projeto denominado 
“Apoio às atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e assistência médica à saúde 
comunitária do Hospital das Clínicas da UFG”.    
 
Período de Execução: Janeiro à 
Dezembro/2012; 
 
Objetivo Geral: 
 
Dar continuidade no desenvolvimento de 
atividades de assistência multiprofissional, 
ensino, pesquisa e extensão a ser prestada pelo 

 
⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas: 
 
- Razão principal de existência da FUNDAHC, o 
apoio ao Hospital das Clínicas da UFG nas 
diversas atividades da área administrativa e 
assistencial é uma realidade constante nesses 
mais de 14 anos de existência da Fundação. 
Essas atividades têm proporcionado inúmeros 
benefícios para o HC/UFG, uma vez que no ano 
de 2012 foram adquiridos um quantitativo 
considerável de materiais de consumo de uso 
médico-hospitalar, medicamentos, novos 
equipamentos e materiais permanentes, que 
somados ao quantitativo de pessoal 
disponibilizado pela Fundação, contribuíram de 
forma significativa para uma melhor prestação 
de serviços assistenciais à clientela daquela  
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Hospital das Clínicas da UFG nas suas diversas 
áreas de atuação.     
 

instituição, conforme se pode observar pela 
estatística resumida dos principais 
procedimentos realizados pelo HC/UFG no ano 
de 2012, que teve o apoio de 466 
colaboradores da FUNDAHC nos atendimentos 
médicos, nos atendimentos da área de 
enfermagem, psicologia, serviço social, 
nutrição, serviços de pronto socorro,  
radiologia, laboratório, centro cirúrgico, 
ambulatórios, banco de sangue, central de 
esterilização de material, hemodinâmica, 
terapia intensiva, portaria, segurança, 
compras, almoxarifado, administração e muitos 
outros serviços, objetivando a assistência 
integral aos pacientes do hospital, juntamente 
com os profissionais da Universidade Federal 
de Goiás. 
 
 
Abaixo, segue os dados estatísticos das 
principais atividades assistenciais do Hospital 
das Clínicas no ano de 2012:  
 
233.451 consultas ambulatoriais e de urgências 
694.521 exames radiológicos e laboratoriais 
  10.898 internações eletivas e de urgência 
  10.042 cirurgias de médio e grande porte 
    1.884 cirurgias de pequeno porte 
    631 procedimentos obstétricos  
 
 
OBS: Atividades comprovadas através do 
Anexo XVII. 
 

 

 3.4 – Investimento em Infra-Estrutura: 

 

PLANO DE TRABALHO 
METAS 

 

Planejamento proposto: Apoiar a readequação da área física do Hospital das Clínicas e de outras 
unidades de saúde da Universidade Federal de Goiás e da Fundação Universidade Federal da 
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Grande Dourados, de acordo com as necessidades a serem apresentadas, tendo em vista que 
essas instituições constantemente necessitam de ampliação, reformas e reparos para que possam 
abrigar, com as mínimas condições possíveis, todas as atividades nelas desenvolvidas e a serem 
realizadas no ano de 2012. Da mesma forma, na área de equipamentos, priorizar-se-á a aquisição e 
aperfeiçoamento do parque tecnológico para atender as necessidades e demanda por novas 
tecnologias. 

Ajuste na proposta: Em 2012 o apoio a Fundação Universidade Federal da Grande Dourados não 
se concretizou, uma vez que aquela instituição não aditivou o contrato com a FUNDAHC. 
  
⇨⇨⇨⇨ Principais equipamentos e materiais permanentes adquiridos para os projetos, convênios e 
contratos administrados pela FUNDAHC em 2012: 
 

ATIVIDADES RELATADAS 
EXECUÇÃO 

 
Com os projetos desenvolvidos em 2012, adquiriu-se para o Hospital das Clínicas e para 

outras unidades da UFG, através dos projetos administrados pela FUNDAHC, vários 

equipamentos e materiais permanentes. Essas ações visaram exclusivamente à melhoria do parque 

tecnológico, proporcionando a implantação de novos serviços e a modernização dos existentes. 

Estes investimentos alcançaram o valor de R$ 281.550,34 em 2012, que foram incorporados ao 

patrimônio do HC/UFG, conforme discriminado abaixo: 

 

Projeto do Curso da CCIH / HC / UFG:  

 

DATA NF 

 

N.º NF. 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT 

 

VALOR 

UNIT. 

 

VALOR 

TOTAL 

04/01/2012 4715 PROJETOR LG BS274 2700 

ANSI LUMENS SVGA – LG 

1 1.450,00 1.450,00 

VALOR TOTAL                                                                            R$ 1.450,00 

 

Projeto CEROF/ADMINISTRAÇÃO 

 

DATA NF 

 

N.º 

NF. 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT 

 

VALOR 

UNIT. 

 

VALOR 

TOTAL 

18/07/2012 178461 VEÍCULO DOBLO ATTRACTIVE 

1.4 - FIAT CHASSI: 

1 56.895,00 56.895,00 
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9BD119707D1095914 

VALOR TOTAL                                                                            R$ 56.895,00 

 

 

Projeto CEROF/FUNDO LOCAL: 

 

DATA NF 

 

N.º 

NF. 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT 

 

VALOR 

UNIT. 

 

VALOR 

TOTAL 

04/01/2012 28 ESCADINHA C/2 DEGRAUS 

CROMADA. 

3 214,53 643,59 

VALOR TOTAL                                                                            R$ 8.638,15 

 

Projeto CEROF INCENTIVO A PESQUISA: 

 

DATA NF 

 

N.º 

NF. 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT 

 

VALOR 

UNIT. 

 

VALOR 

TOTAL 

14/08/2012 1 ARMÁRIO DE AÇO 10 1.164,00 11.640,00 

VALOR TOTAL                                                                            R$ 11.640,00 

 

Projeto do Curso HC 2010:  

 

DATA NF 

 

N.º 

NF. 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT 

 

VALOR 

UNIT. 

 

VALOR 

TOTAL 

25/07/2012 157022 MICRO ONDAS ELETRONICO 23L 

MEF33 220V 

1 279,00 279,00 

VALOR TOTAL                                                                            R$ 279,00 

 

Projeto do Curso de ESPIROMETRIA: 

 

DATA NF 

 

N.º 

NF. 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT 

 

VALOR 

UNIT. 

 

VALOR 

TOTAL 

21/12/2011 11292 NOTEBOOK ITAUTEC 14” 13-

2310 4GB 500GB W7HB 

1 1.580,00 1.580,00 

VALOR TOTAL                                                                            R$ 1.580,00 
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Projeto HC/UFG: 

 

DATA NF 

 

NF 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT 

VALOR  
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

19/06/2012 6615 AR CONDICIONADO TETO LG 

36000 F 220 V 

11 3.163,00 34.793,00 

13/07/2012 16 MIXER DE ALIMENTOS 

ELETRICO 

2 205,00 205,00 

06/08/2012 853 RELÓGIO DE PONTO HENRY 

PRIMME BIOMÉTRICO E BARRA 

2 1.850,00 3.700,00 

25/06/2012 1990 RADIO COMUNICADOR 5 279,00 1.395,00 

17/10/2012 335 TENDA 6X6 PIRAMIDE 1 2.400,00 2.400,00 

22/10/2012 10665 DETECTOR FETAL PORTÁTIL DF 

4001 

2 341,00 682,00 

22/10/2012 10665 DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL 

DV 2001 

10 617,00 6.170,00 

15/10/2012 2109 AR COND.SPLIT  24000 BTUS 

SPRINGER SILVERMAX 

1 2.940,00 2.940,00 

03/12/2012 68 FRIGOBAR CAP.50LT 3 478,00 1.434,00 

23/11/2012 12979 FAX PANASONIC KX-FT932BR 

110V 

1 420,00 420,00 

23/11/2012 12979 ESTABILIZADOR 0300VA 

ENERMAX 

1 59,80 59,80 

VALOR TOTAL                                                                            R$ 54.198,80 

 

Projeto HC / FORNECEDORES: 

 

DATA NF 

 

NF 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT 

 

VALOR  

UNIT. 

 

VALOR 
TOTAL 

01/11/2011 23708 FURADEIRA C/IMPACTO  1 200,00 200,00 

22/09/2011 1407 CARRINHO NOVO 180 LITROS 4 296,00 1.184,00 

28/11/2011 2 AR CONDICIONADO BI SPLIT 1 2.700,00 2.700,00 
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CAPAC.18.000 BTUS – CARRIER 

28/11/2011 2 AR CONDICIONADO TRI SPLIT 

CAPAC. 27.000 BTUS – 

ELETROLUX 

1 3.600,00 3.600,00 

20/10/2011 4127 UMIDIFICADOR MR810 

C/VENTILADOR E BRAÇO 

ARTICULADO  

3 26.639,00 79.917,00 

20/10/2011 1019 CJ.CIRCUITO ADULTO DX 3010 3 743,00 2.229,00 

20/10/2011 1019 CJ.CIRCUITO INFANTIL DX 

3010 

3 743,00 2.229,00 

20/10/2011 1019 CARRO MÓVEL P/DX 3010/DX 

3012 

3 1.700,00 1.700,00 

04/01/2012 342 TELEFONE PLENO CINZ 

ARTICO 

4 250,00 1.000,00 

23/02/2012 2796 LEITOR HONEYWELL 

MOTROLOGIC MK7820 SOLARIS 

5 810,00 4.050,00 

23/02/2012 9 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 

1,5 LT 

6 565,40 3.392,40 

01/03/2012 390 TELEFONE PLENO CINZA 

ARTICO 

10 39,00 390,00 

01/02/2012 608 MESA ET 1400X1400X740 MM 4 1.150,00 1.690,00 

01/02/2012 608 MESA REUNIÃO MED 

2400X1200X740MM 

1 990,00 990,00 

03/04/2012 2895 ESCADA ALUM.RESID.05DG 

ALULEV 

1 108,99 108,99 

13/03/2012 35184 MULTITIMER  3 420,00 1.260,00 

25/04/2012 585 MESA RETA 1000X700X740 MM 

C/PAINEL DIVISOR RETO 

6 590,00 3.540,00 

25/04/2012 585 MESA DELTA 1400X1400X740 

MM 

1 800,00 800,00 

25/04/2012 585 ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 4 890,00 3.560,00 

02/07/2012 1271190 APARELHO DE PRESÃO OBESO 2 85,00 170,00 

02/07/2012 1271190 APARELHO DE PRESSÃO 

ADOLESCENTE 

1 75,00 75,00 
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02/07/2012 1271190 ESTETOSCÓPIO DUPLO 

ADULTO 

3 12,00 36,00 

02/07/2012 1271190 APARELHO DE PRESSÃO 

ADULTO C/RODÍZIOS 

2 350,00 350,00 

VALOR TOTAL                                                                            R$ 115.171,39 

 

Projeto de Pesquisa DENGUE / SERUPE:  

 

DATA NF 

 

N.º NF. 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT 

 

VALOR 

UNIT. 

 

VALOR 

TOTAL 

14/12/2011 132 CADEIRA ISSO BASE 

GIRATÓRIA 

1 140,00 140,00 

14/12/2011 132 CADEIRA EMPILHÁVEL ISSO 

FIXA 

2 65,00 130,00 

24/01/2012 35 MÓDULO EM MDF C/PORTAS 3 500,00 1.500,00 

24/01/2012 35 MÓDULI MDF 2 1.050,00 2.100,00 

03/09/2012 12581 TV 32’LCD PANASONIC FULL 

HD 

2 949,00 1.898,00 

VALOR TOTAL                                                                            R$ 3.560,00 

 

Projeto do Serviço de Reprodução Humana do HC/UFG: 

 

DATA NF 

 

NF 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT 

 
VALOR 
UNIT. 

 
VALOR  
TOTAL 

23/03/2012 197 VENTOKIT 120 MM 150 A 1 220,00 220,00 

12/04/2012 9706 MONITOR DX2022D-C 

ECG/RESP/TEMP/SPO2/N 

DIXTAL 

1 6.850,00 6.850,00 

27/06/2012 17080 PH METROBANCADA MOD 

UB 10 220V 

1 1.960,00 1.960,00 

16/07/2012 17496 PLACA CIRC.AQUECIDA 

C/CONTROLADOR P/MICRO 

TE200 

1 8.000,00 8.000,00 

27/08/2012 17055 LIQUIDIFICADOR FILTRO 1 79,00 79,00 
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DUO 226 

01/10/2012 19426 PLACA AQUECEDORA 

RETANGULAR DE VIDRO 

1 9.000,00 9.000,00 

VALOR TOTAL                                                                            R$ 26.109,00 

 

Projeto Recursos Humanos / HC / UFG: 

 

DATA NF 

 

N.º NF. 

 

ESPECIFICAÇÃO 
QUANT 

 

VALOR 

UNIT. 

 

VALOR 

TOTAL 

28/08/2012 5869 IMPRESSORA HP MULTI 

FHOTOSMART  

2 315,00 630,00 

23/05/2012 5836 TV 32’ LCD LG HD 

C/SUPORTE SUMAY LCD 13’ 

A 32’ 

1 1.449,00 1.449,00 

 VALOR TOTAL                                                                           R$ 2.029,00 

 
OBS: Atividades comprovadas através do Anexo XVIII. 
 

3.5 – Recursos Humanos: 

 
PLANO DE TRABALHO ATIVIDADES RELATADAS 

METAS EXECUÇÃO 

 
Planejamento proposto:  
 
- Administrar os recursos humanos em todas 
as suas etapas, apoiando a atualização, 
treinamento e outras necessidades inerentes, 
para que a Fundação, o Hospital das Clínicas e 
as outras unidades da UFG e UFGD possam 
desenvolver suas atividades com qualidade, 
eficiência e eficácia. 

 
Ajuste na proposta:  
 
Em 2012 o apoio a Fundação Universidade 
Federal da Grande Dourados não se 

    

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas: 
 
Em 2012 a FUNDAHC viabilizou para o Hospital 
das Clínicas e outras unidades da UFG e do 
Hospital e Maternidade Dona Íris um 
quantitativo significativo de pessoal distribuído 
em diversas áreas, principalmente nas mais 
complexas como: Pronto Socorro, Banco de 
Sangue, UTI’s, Clínicas Médicas e Cirúrgicas, 
CEROF, Ambulatórios, Serviço de Hemodiálise, 
Laboratórios e outros setores que são 
essenciais ao funcionamento dessas instituições. 
As metas para essa área atingiu os objetivos 
propostos, uma vez que esta importante força 
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concretizou, uma vez que aquela instituição 
não aditivou o contrato com a FUNDAHC. 
 

de trabalho contribuiu, significativamente, para 
a manutenção do ensino, da pesquisa e a 
assistência aos pacientes, proporcionando ao 
Hospital das Clínicas, ao Hospital e Maternidade 
Dona Íris, o cumprimento dos seus objetivos de 
prestar relevantes serviços à população goiana e 
regiões circunvizinhas. 
 
Até 31/12/2012 encontravam-se contratados 
pela Fundação e desenvolvendo atividades nas 
áreas administrativas e assistenciais do 
Hospital das Clínicas 466 empregados e no 
Hospital e Maternidade Dona Íris 199 
empregados, todos  contratados pelo regime da 
CLT.  
 
Anexo, segue a listagem de todos os 
empregados da Fundação que estão lotados 
nessas duas instituições. 
 
OBS: Atividades comprovadas através do 
Anexo XIX. 
 

  
ENCONTRO CONFIES: 
A FUNDAHC esteve representada no XXX 
Encontro Nacional do CONFIES – Conselho 
Nacional de Fundações de Apoio as Instituições 
de Ensino Superior, realizado nos dias 26 a 29 
de novembro de 2012 na cidade do Rio de 
Janeiro por dois funcionários: Srª. Claudieny 
Rodrigues Franco – (Secretaria Executiva) e o 
Sr. Kelson Rodrigues Nogueira – (Contador). 
Naquela oportunidade, foram tratados vários 
assuntos de interesse das instituições, dentre 
eles, “Relacionamento das Fundações de Apoio” 
com as Instituições de Ensino Superior e de 
Pesquisa Cientifica e Tecnológica; Recursos 
Públicos x Recursos Privados no Direito 
Brasileiro;  o Ministério Público do Trabalho e 
o cumprimento da cota de pessoas com 
deficiência ou reabilitadas; Custo operacional 
nas Fundações de Apoio - aspectos práticos e 
legais e outros. 



 

 3.6 – Projetos de Assistência Social:

 
Patrocinar, apoiar e implementar, ações com atividades de assistência social, mediante 

projetos a serem desenvolvidos em parceria com a Universidade Federal de Goiás e demais 

órgãos públicos e seus conselhos.  

 

Foto 1: Atividade de Credenciamento do 
Encontro do CONFIES 
 

Foto 2: Plenária do Encontro do C
 
OBS: Participação dos colaboradores da 
FUNDAHC comprovadas através
certificados constante dos
 

Projetos de Assistência Social: 

Patrocinar, apoiar e implementar, ações com atividades de assistência social, mediante 

projetos a serem desenvolvidos em parceria com a Universidade Federal de Goiás e demais 

órgãos públicos e seus conselhos.    
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: Atividade de Credenciamento do 

 
o Encontro do CONFIES. 

Participação dos colaboradores da 
comprovadas através de 

certificados constante dos Anexos XX e XXI. 

Patrocinar, apoiar e implementar, ações com atividades de assistência social, mediante 

projetos a serem desenvolvidos em parceria com a Universidade Federal de Goiás e demais 
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PLANO DE TRABALHO ATIVIDADES RELATADAS 

METAS EXECUÇÃO 

 
 3.6.1 - Projetos em Andamento 
 
 
⇨⇨⇨⇨ Dados do Projeto: 

- Contrato de prestação de serviços firmado 
com a Fundação Jaime Câmara, que tem por 
objetivo dar apoio na execução do projeto Boa 
Visão, extensão do convênio firmado por aquela 
instituição e a Prefeitura de Goiânia / 
Secretaria Municipal da Educação, visando a 
realização de consultas, prescrição de 
remédios, prescrição de óculos, tratamentos, 
indicação de exames específicos e cirurgias 
oftalmológicas a alunos da Rede Municipal de 
Ensino, projeto esse em desenvolvimento pelo 
Centro de Referência em Oftalmologia do 
Hospital das Clínicas da UFG (CEROF), com 
proposta de prorrogação para o exercício de 
2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas: 

- A execução do projeto Boa Visão teve inicio 
no mês de junho/2012 com os atendimentos 
sendo realizados na unidade móvel de segunda 
a sexta-feira nos períodos matutino e 
vespertino. A unidade móvel possui dois 
consultórios completos possibilitando o 
trabalho de dois médicos por período.  

- O corpo clínico responsável por realizar os 
atendimentos na unidade móvel é composto 
pelos médicos residentes do CEROF 
juntamente com os médicos que fazem parte 
do programa de fellowship do serviço.  

- Para complementar o atendimento no ônibus, 
casos de maior complexidade são encaminhados 
ao CEROF/HC/UFG para atendimento nos 
ambulatórios de especialidades e indicação 
cirúrgica, conforme necessidade. Esses 
atendimentos são realizados por todo corpo 
clinico do CEROF. 

- A meta de atendimentos para o exercício de 
2012 foi atingida com sucesso. 

- Segue abaixo a relação do número de 
atendimentos realizados na unidade móvel e 
nas dependências do CEROF durante o ano 
2012, detalhados mês a mês. 

 
MESES 
2012 

CONSULTAS  
UNIDADE 
MÓVEL 

ATENDIMENTOS 
CIRÚRGICOS NO 
CEROF / HC /UFG 

Junho 1927 0 
Agosto 2735 0 
Setembro 1664 61 
Outubro 2276 108 
Novembro 3008 71 
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Dezembro 720 43 
   

 
OBS: Atividades comprovadas através do 
Anexo XXII. 
 

    

⇨⇨⇨⇨ Dados do Projeto: 

- Projeto de pesquisa e extensão do Ensino 
Médico na Área de Reprodução Humana 
Assistida por Inseminação Artificial e 
Fertilização In Vitro, proposto pelo 
Laboratório de Reprodução Humana do 
HC/UFG, Serviço vinculado ao Departamento 
de Ginecologia do HC/UFG, sob a coordenação 
do Prof. Mário Silva Approbato, que tem por 
objetivo ajudar os pacientes com menor poder 
aquisitivo e que não tenham condições 
financeiras de arcar com os custos dos 
procedimentos de Reprodução Assistida na 
iniciativa privada, para realizar esses 
procedimentos no Laboratório de Reprodução 
Humana do HC/UFG, mediante a aquisição de 
medicamentos e parte do material usado nos 
procedimentos, com os custos subsidiados pelo 
hospital, uma vez que esses procedimentos não 
são remunerados pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

 

    

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas: 

- O Serviço de Reprodução Humana do HC/UFG 
desenvolve o presente projeto com o apoio da 
FUNDAHC, que tem por objetivo principal a 
realização de atividades de pesquisa no âmbito 
da área de Reprodução Humana Assistida por 
Inseminação Artificial e Fertilização In Vitro e 
sendo um importante laboratório para as aulas 
práticas do ensino de graduação do Curso de 
Medicina e o do Curso de Pós-Graduação em 
Ciência da Saúde. Os recursos arrecadados 
com o desenvolvimento do projeto, tem-se 
constituído um Fundo de Reserva para 
adaptação das novas instalações e aquisição de 
novos equipamentos e materiais permanentes 
para o Laboratório de Reprodução Humana (sala 
limpa) de acordo com as normas da ANVISA, 
que está sendo montado no 3º andar do Edifício 
do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital das 
Clínicas da UFG, com área aproximada de 350 
m². Abaixo segue os dados estatísticos dos 
procedimentos realizados em 2012 pelo projeto 
do Laboratório de Reprodução Humana do 
HC/UFG, com o apoio da FUNDAHC:  

 

 232 – Exames de Estudo do Sêmen (swin-
up); 
   59 – Injeção Intra-Citoplasmática (ICSI); 
   92-  Inseminações  (IAIU); 
    59- Fertilização “In Vitro”  (FIVETE); 
     17 - Punções. 
 
OBS: Atividades comprovadas através do 
Anexo XXIII. 
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 3.7 - ATIVIDADES EXCEDIDAS – NÃO PREVISTAS NO PLANO DE 
TRABALHO OBS: Atividades comprovadas através do Anexo XXIV 
 
3.7.1 - CONVÊNIO UFG / SMS / FUNDAHC PARA ADMINISTRAÇÃO DO 

HOSPITAL E MATERNIDADE DONA ÍRIS 
 
Planejamento Proposto: 
Convênio de cooperação mútua firmado entre a Prefeitura de Goiânia / Secretaria Municipal de 
Saúde, a Universidade Federal de Goiás e a FUNDAHC, por meio de investimentos e custeios, 
visando o pleno funcionamento do Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI), compreendendo o 
desenvolvimento de atividades de assistência à saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde – 
SUS e a docência acadêmica em saúde no âmbito do ensino, pesquisa e extensão dos cursos 
correlatos à saúde da Universidade Federal de Goiás.  

Período de Execução: Junho/2012 à Junho/2017 
 
Das metas a serem atingidas: 

 
- Unidade de internação de obstetrícia - 42 leitos 

 - Unidade de internação de ginecologia - 30 leitos 

 - Unidade de Cuidados Especiais (antigo Isolamento) - 03 leitos 

       - Unidade de Centro Cirúrgico com: 
             4 salas cirúrgicas 
             1 sala de parto  

 1 sala de curetagem 
 1 sala assistência ao recém nascido 
 1 recuperação pós anestésica com 4 leitos 

      - Centro de parto Normal 

 1 sala de exames 
 4 salas de parto tipo PPP (pré parto/parto/pós parto) 
 1 área de deambulação 

 - Unidade de terapia intensiva neonatal  (UTIN)– 10 leitos 
      - Unidade de cuidados intermediários  neonatal (UCIN) – 10 leitos 

      - Ambulatório com 17 consultórios de atendimento multiprofissional nas seguintes áreas 
de atenção: 

 - Prevenção as DSTs/AIDS, 
 - Prevenção de Câncer de Colo Uterino e Mama; 
 - Atenção à Mulher Vítima de Violência Sexual; 
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 - Ambulatório de Sexualidade; 
 - Pré-natal de Baixo, Médio e Alto Risco; 
 - Planejamento Familiar;  
 - Climatério; 
 - Ginecologia cirúrgica; 
 - Neonatologia. 

 - Unidade de atendimento de emergências na área de obstetrícia e ginecologia e mulheres 
vitimas de violência com 1 sala de triagem, 4 leitos de observação e 4 consultórios 
      - Sala de pequenos procedimentos 
      - Sala de vacina  
      - Sala de curativo 
      - Sala de coleta de leite materno 
      - Sala para teste do pezinho. 

      - Centro de diagnostico com: 

  1 sala de coleta de amostras para exames laboratoriais 
  1 sala de mamografia 
  1 sala de raio x 
  2 salas de ultrassonografia 
  2 salas de exames especializados (histeroscopia e colposcopia) 
- Laboratório de análises clínicas. 

 O Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI) terá seus atendimentos ambulatoriais e 
hospitalares regulados pelas normas e sistemas do Departamento de Regulação Controle e 
Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), excetuando os atendimentos de emergência, 
sendo também responsável pela contra referencia de acordo com normas definidas pela SMS. 

 Espera-se que após a implantação total de todos os serviços do Hospital e Maternidade 
Dona Iris (HMDI), aquela instituição passará a atender a população da cidade de Goiânia na sua 
capacidade máxima instalada de produção, que está estimada pela Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) com os seguintes dados estatísticos: 

a) Estimativa de Procedimentos Hospitalares: 
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b)  Estimativa de Procedimentos Ambulatoriais: 

Procedimentos Quantitativo mensal Quantitativo anual 

Consulta médica especializada 9.504 114.048 

Consulta profissional de  nível superior 5.280 63.360 

Atendimento urgência atenção especializada 2.135 25.620 

Patologia clinica 5.820 69.834 

Raios- X 704 8.448 

Mamografia 528 6.336 

Marcação de lesão 88 1.056 

Ultrassonografia 1.056 12.672 

Diagnostico em Gineco/Obstetrícia 528 6.336 

Biopsia 176 2.112 

Pequena cirurgia 352 4.224 

Atividade educativa especializada 704 8.448 

Curativos 704 8.448 

Total 26.171 314.046 

Internações Hospitalar Leitos 
Permanência 

média 
Taxa de 
ocupação 

Internações 
mês 

Internações 
ano 

Internações em Obstetrícia 49 3,13 90% 429,73 5.157 

Internações em ginecologia 30 3,01 90% 273,59 3.283 

Internações UTI 10 15 90% 18,30 220 

Internações / cuidados 
intermediários 10 8 90% 34,31 412 

Total 99  90% 755,93 9.071 
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Atividades Relatadas: 

Para consecução dos objetivos proposto no referido convênio, o Hospital e Maternidade 
Dona Íris (HMDI) conta com uma estrutura física nova e recém-inaugurada, que vem sendo 
equipada de forma gradativa pela Secretaria Municipal de Saúde e administrada pela FUNDAHC 
desde o dia 05/06/2012, que tem disponibilizado para aquela instituição o quantitativo necessário 
de pessoal técnico-administrativo nas diversas áreas do hospital, objetivando por em 
funcionamento no menor tempo possível todos os serviços em sua capacidade máxima. A seguir, 
apresentamos o relatório das atividades realizadas em 2012, os serviços que estão em 
funcionamento, as justificativas pelo não cumprimento de algumas metas e os dados estatísticos 
dos atendimentos realizados pelo HMDI com o apoio da FUNDAHC.  

No HMDI, como previsto na  Cláusula Segunda, ítem 2.1, alínea k, do convênio assinado 
entre os  gestores participes, há um quadro de pessoal misto, formado por profissionais 
contratados pela FUNDAHC e profissionais alocados pela Secretaria Municipal de Saúde, com 
vínculo estatutário ou conveniado. 

No plano de trabalho inicial, anexo ao Termo de Convênio nº 05/2012,  foi proposta a 
contratação gradual de profissionais por parte da FUNDAHC  para compor o quadro  funcional do 
HMDI  à medida da implantação de cada serviço, até final de dezembro de 2012. No entanto, por 
circunstâncias não previsíveis e que serão abordadas oportunamente, alguns serviços não foram 
implantados e, por este motivo, alguns profissionais do quadro inicialmente previstos ainda não 
foram contratados. Os serviços como a UTI e UCI neonatal, nutrição, processamento de roupas e 
laboratório de análises clínicas, estão com previsão de funcionamento para o primeiro trimestre 
de 2013. 

Além disso, houve a necessidade de ajustes no quadro de pessoal de algumas categorias 
profissionais, para atender as exigências de serviços que  precisaram ser criados no decorrer da 
implantação das atividades do HMDI, como o Serviço de Admissão e Alta, ou mesmo a alteração 
de algumas funções que foram  extintas e substituídas por outras. Essas alterações constam nos 
documentos: ofício nº. 23 de17/09/2012; o ofício Nº 30 de 27/09/212; ofício Nº n.74 de 
14/11/2012 e ofício Nº n 90 de 12/12/2012. Cópias desses encontram-se nos anexos 2, 3, 4 e 5, 
respectivamente. 

Quadro 1 - Funcionários contratados pela FUNDAHC para o HMDI: 

Ordem Cargo/função Quantidade 

1 Administrador 2 

2 Analista de Sistemas 1 

3 Assistente Administrativo 14 
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4 Assistente Social 2 

5 Assistente de Recepção 10 

6 Auxiliar de Manutenção 2 

7 Auxiliar de Nutrição 9 

8 Auxiliar de Lavanderia 4 

9 Biomédico 1 

10 Comprador 3 

11 Contador 1 

12 Digitador 1 

13 Encarregado de Seção de Pessoal 1 

14 Encarregado de Serv. de  Manutenção 1 

15 Encarregado de Ser. de Patrimônio 1 

16 Enfermeiro Especialista em Centro Cirúrgico e CME 1 

17 Enfermeiro Assistencial, especialista em  obstetrícia 4 

18 Enfermeiro Assistencial, especialista em   UTI/Neonatologia 4 

19 Enfermeiro  Assistencial generalista 12 

20 Enfermeiro Especialista e Controle de Infecção Hospitalar 1 

21 Engenheiro Clínico 1 

22 Farmacêutico  3 

23 Fonoaudióloga 1 

24 Faturista 1 

25 Jardineiro 1 

26 Maqueiro Hospitalar 4 

27 Médico especialista em ginecologia e obstetrícia 16 

28 Médico infectologista 1 

29 Médico especialista em mastologia 1 
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30 Médico especialista pediatria/ neonatologia 7 

31 Médico especialista em ultrassonografia 1 

32 Médico especialista em UTI/ neonatologia 1 

33 Motorista 1 

34 Nutricionista 1 

35 Psicólogo Clínico 2 

36 Secretária Geral 1 

37 Técnico em Enfermagem 65 

38 Técnico em Farmácia 5 

39 Técnico de Laboratório 4 

40 Técnico em Segurança do Trabalho 1 

41 Técnico em Eletro- eletrônica 1 

42 Técnico em Informática 3 

43 Telefonista 2 

 TOTAL 199 

Fonte: Departamento de Pessoal da FUNDAHC  

Quadro 2- Profissionais lotados no HMDI, com vínculo com a Secretaria Municipal de Saúde: 

Ordem Cargo/ função Estatutários 
SMS 

Credenciados 
pela SMS 

Total 

1 Diretor Geral 1 - 1 

2 Assessor de Planejamento 1 - 1 

3 Assistente Administrativo 4 - 4 

4 Auxiliar Administrativo 2 - 2 

5 Agente de Apoio Administrativo 1 - 1 

6 Enfermeiro   6 - 6 

7 Farmacêutico 3 - 3 

8 Fisioterapeuta 1 - 1 
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9 Fonoaudiólogo 1 - 1 

10 Médico especialista em ginecologia e 
obstetrícia 

3 16 19 

11 Médico especialista pediatria/ 
neonatologia 

4 7 11 

12 Médico especialista em ultrassonografia 2 2 4 

13 Psicólogo Clínico 1 - 1 

14 Técnico em Enfermagem 10 1 11 

 TOTAL 40 26 66 

Fonte: Serviço de Pessoal do HMDI  

Quadro 3 – Metas previstas no projeto de implantação 

INTERNAÇÃO 
HOSPITALAR 
 

CAPACIDADE INSTALADA DEFINIDA PELA 
SMS 

METAS PREVISTAS 
PARA DEZ/2012 – 

75% DA 
CAPACIDADE 
INSTALADA 

Leitos 
 

Permanência 
média 

 

Taxa 
ocupação 

 

Nº 
Internações/ 

mês 
  Leitos.                                

 
 
 

Produção  
Internações em Obstetrícia 45 3,13 90% 388 33 291 
Centro Obstétrico – 
Quartos PPP 

04 
 

0,5 
 

    90% 
 

180 
 

3 
 

135 
 

Internações em ginecologia 
30 
 

3,01 
 

90% 
 

273 
 

22 
 

204 
 

Leitos Observação – leito 
dia 

04 
 

1 
 

90% 
 

108 
 

3 
 

81 
 

Internações UTI 10 15 90% 18 7 13 
Internações cuidados 
intermediários 10 8 90% 34 

7 
 25 

Total 103 - - - 75 - 
Fonte: Plano de Trabalho - Convênio 05/2012. 

  

 

 

Cronograma de implantação das atividades do HMDI – Plano de Trabalho: 
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  Quadro 4 - Situação do cronograma de implantação proposto no plano de trabalho - HMDI 

ATIVIDADES 
 
 

Proposta 
para 

Dezembro 
2012 

Situação  
 

Observações e justificativas 
Implan- 
tado 

Parcial- 
mente 
Implan-
tado 

Não 
Implan- 
tado 

Ambulatório X  X   

Centro Diagnóstico 
 
 

X  X  Apenas Ultra som foi implantado 
Raio – X: aguarda obras de 
adequação física para instalação 
Colpocitologia – aguardando a 
entrega do equipamento 
ECG- aguardando a entrega do 
equipamento 
Cardiotocografia – Utilizando 
equipamento emprestado de outra 
Unidade de Saúde da SMS. 

Urgência /Emergência X X    

Enfermaria (Internação) 
X  X  Dependendo da conclusão do 

restante da infra-estrutura. 

Centro cirúrgico 
 
 

X  X  Funcionam 2 salas com 
equipamentos alugados. Aguardando 
entrega do equipamento e obras de 
adequação física para instalação de 
focos. 

Centro obstétrico X X    

UTI e UCI Neonatal 
 
 

X   X Aguardando entrega de 
equipamento e obras de adequação 
física para instalação. 
Há dificuldades para preencher o  
quadro de médicos especialistas em 
neonatologia e/ou UTI neonatal. 
Aguarda a definição da modalidade 
de contratação dos serviços 
especializados, conforme a Portaria 
930, de 10/05/2012, do Ministério 
da Saúde. 
A equipe de enfermagem já está 
disponibilizada e passou por 
programa de capacitação. 

Nutrição e dietética 
 
 

X   X O Serviço está sendo terceirizado, 
para atender as necessidades dos 
pacientes internados e profissionais 
plantonistas. Aguardando entrega 
de equipamentos e obras de 
adequação física para instalação. A 
compra dos utensílios teve que ser 
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reiniciada pela FUNDAHC e está em 
andamento. 

Serviço de Processamento 
de Roupas 
 

X   X O Serviço está sendo terceirizado, 
para atender as necessidades dos 
pacientes internados. Aguarda 
aquisição da secadora de roupas, 
pois foi aberto outro processo de 
compras pela FUNDAHC, devido 
incompatibilidade da máquina que 
havia sido adquirida pela SMS com a 
área física de instalação. Após a 
entrega do equipamento será 
necessário obras de instalação e 
adequação das instalações 
hidráulicas 

Laboratório de Análises 
Clínicas 

X   X O Serviço está sendo terceirizado 
para atender as necessidades dos 
pacientes internados. Aguarda 
instalação de equipamentos e obras 
de adequação física para instalação. 
Há necessidade de autorização da 
empresa fornecedora para 
instalação, que está em negociação 
com a SMS. 
 

Higienização e limpeza 
 

X X   Serviço terceirizado. 

Segurança 

X  X  Serviço de vigilância instalado  e  
terceirizado. 
Projeto de instalação das câmeras 
de vigilância está em andamento. O 
orçamento ficou acima do previsto 

Serviço de Engenharia 
Hospitalar e Manutenção 

X X    

Sistema de Gestão da 
Informação 

 
X 

 X  Os programas já foram adquiridos e 
estão em implantação em conjunto 
com os gestores de cada área. 

Centro de Estudos 
 
 
 
 

  X  Iniciado atividades com residentes 
e internos da Ginecologia e 
Obstetrícia da UFG. Em abril/2013 
estão previstos o inicio dos estágios 
da Faculdade de Enfermagem. 
A implantação das demais atividades  
de ensino e pesquisa estão sendo 
encaminhadas. Falta definir 
orçamento para estas atividades. 

Serviços administrativos 
 
 
 

X X   Os serviços essenciais estão 
instalados. Falta instalar alguns 
serviços de importância gerencial 
como: Serviço de Orçamento e 
Custos, Divulgação e Marketing; 
Gestão da Qualidade e Ouvidoria. 
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ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 Essas atividades compreendem a assistência em caráter ambulatorial ou de internação 
hospitalar, especializada em ginecologia, obstetrícia e neonatologia. 

Quadro 5 - Procedimentos hospitalares e ambulatoriais, realizados no período de junho a 
dezembro de 2012. 

 
    Fonte: Relatórios do Serviço de Faturamento do HMI. 

 

 

Internações 
Hospitalares 
 

Jun Jul Ago set Out Nov Dez TOTAL 
Proced. 

Nº 

Leitos 

Nº 

Proced 

Nº 

Leito
s 

Nº 

Proced 

Nº 

Leito
s 

Nº 

Proced 

Nº 

Leito
s 

Nº 

Proced 

Nº 

Leitos 

Nº 

Proced 

Nº 

Leito
s 

Nº 

Proced 

Nº 

Leito
s 

Nº 

Proced 

Internações em 
Obstetrícia 

 0 - 0 1 0  10 6 10 45 20 99 

 

 

24 

 

 

143 

 

 

319 

 

Internação para 
Tratº Clínico – 
Obstétrico 

  

- 

 

  

- 

 

  

- 

 

  

1 

  

1 

  

11 

 

  

 

12 

 

Centro Obstétrico 
– Quartos PPP 0 - 0 - 0 - 01 1 04 23 04 38 

 

04 

 

66 

 

128 

Internações em 
ginecologia 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 3 

 

04 

 

9 

 

12 

Leitos Observação 
– leito dia 02 13 02 26 02 23 02 38 02 50 03 100 

 

03 

 

95 

 

345 

Internações - UTI 

 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

 

0 

 

- 

 

0 

Internações – UCI 

 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

0 

 

- 

 

0 

 

 

TOTAL 02 13 02 27 02 23 13 46 16 119 29 251 35 325 804 
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OBSERVAÇÕES:  

− As Internações em Obstetrícia compreendem as admissões no alojamento 
conjunto em pós-parto, admissões pós-curetagem e para tratamento clínico. 
Os dados foram obtidos em documentos do Serviço de Faturamento e livro de 
relatório do Serviço de Enfermagem da Internação. 

− As admissões no Centro Obstétrico compreendem o período de pré- parto e 
parto. 

− As admissões em leitos de observação compreendem todos os atendimentos 
do serviço de emergência em que as pacientes ocuparam os leitos da sala de 
observação. Os dados foram obtidos no livro de relatório do Serviço de 
Enfermagem da Emergência. 

 

Quadro 6 - Procedimentos  Ambulatoriais – Capacidade Instalada e metas de produção até 
dezembro/2012. 

PROCEDIMENTOS 
 
 
 
 

Capacidade 
instalada 
mensal 
definida 
pela SMS 

Metas para 
dez./2012 
75% da 

Capacidade 
instalada 
mensal 

Produção  
HMDI Jun a dez/2012 

 

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
Consulta médica especializada 9.504 7128 111 204 277 281 843 305 185 2206 

Consulta  Pré Natal – (Médico e 
Enfermeiro) 

 

- 

 

- - - - - - 292 168 460 

Consulta Puerperal- (Médico e 
Enfermeiro)  

 
-- - - - - 40 38 78 

Consulta prof. nível superior 5.280 3960 - - - - - 28 119 147 

Atendimento urgência atenção 
especializada 2.135 

 

1601 55 173 191 277 422 942 1256 3316 

Consulta Enf. Emergência (triagem – 
não é faturável pela tabela SUS)* 

- 
 
 

- 62 
 
 

177 201 300 425 780 997 2942 

Patologia clinica – Laboratório An. 
Clínicas 5.820 

4365 
 

   399 1035 142 2855 

Raio x 704 528 - - - - - - - 0 

Mamografia 528 396 - - - - - - - 0 

Marcação de lesão 88 66 - - - - - - - 0 

Ultrassonografia 1.056 729 - 174 353 337 511 537 451 2363 
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Potencial Evocado Auditivo, para 
triagem auditiva  

 
- - - - - - 62 62 

Colocação de DIU   - - - - - -  9 

Diagnostico GO (Colposcopia ) 528 396 - - - - - - - 0 

Biopsia 176 132 - - - - - - - 0 

Punção Aspirativa Agulha Fina ( 
Mama)  (PAF)  

 
- - - - - 

21 9 30 

Pequena cirurgia (procedimentos 
cirúrgicos informados em quadro a 
parte, a seguir) 352 

264 

- - - - - - 

 

- 

 

0 

Atividade educativa especializada – 
em grupo* 704 

528 
- - - - - - 

12 12 

Curativos – Ambulatório (não 
registrado pelos enfermeiros) 704 

528 
 

       

Teste do Pezinho ** - - - - - - - - - - 

Vacinas (Hepatite B)*** - - - - - - 11 83 93 187 

TOTAL 26.171 

 

19.628 

 

228 

 

728 

 

1022 

 

1195 

 

2212 

 

2948 

 

3399 

 

11.812 

Fonte: Relatório do Serviço de Faturamento 

 

OBSERVAÇÕES:                                                                                                                                

*  As consultas de enfermagem na Triagem, do Serviço de emergência são computadas apenas 
com vistas à produtividade, uma vez que não são passíveis de faturamento pela tabela SUS. 

** Atividade educativa especializada – em grupo: trata-se de grupo de gestantes e planejamento 
familiar. 

***O Teste do pezinho foi iniciado em fevereiro/2013, aguardando agendamento de capacitação 
pelo Deptº.  de Saúde da Mulher e da Criança da SMS, o que só ocorreu em 23 janeiro 2013. 

****As doses de vacinas de Hepatite B informadas no quadro acima foram administradas ao RN 
pela equipe do Deptº. de Imunização da SMS. O curso teórico de capacitação para vacinação, aos 
profissionais de enfermagem do HMDI ocorreu em 26, 28 e 30 novembro, e a prática aconteceu 
no CIAMS Pedro Ludovico, com duração de 2 semanas. Após iniciou-se o monitoramento da rede 
de frios e solicitação de fornecimento das vacinas para o Deptº. de Imunização da SMS. A sala 
de vacinas entrou em funcionamento em janeiro 2013, com as vacinas BCG e Hepatite B. 
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Quadro 7 - Procedimentos Cirúrgicos e Obstétricos realizados no HMDI – Junho a 
dezembro 2012 

        TIPO Jun 

 

Jul 

 

Ago 

 

Set 

 

Out 

 

Nov 

 

Dez 

 

TOTAL 

Parto Normal 0 1 0 3 23 38 66 131 

Parto Cesárea 0 0 0 3 15 36 50 104 

Proced. Cirúrgicos 0 0 0 0 0 3 9 12 

Curetagens 0 0 0 0 6 22 29 57 

TOTAL 0 1 0 6 44 99 154 304 

Fonte: Relatórios do Serviço de Faturamento e Diretoria Técnica do HMDI. 

 

Descrição sumária da estrutura e das atividades do serviço de atenção à saúde: 
 

Serviço de Emergência:  

 O Serviço de Emergência à Mulher no HMDI teve início no dia 16 de junho de 2012, com 
equipe médica e de enfermagem em cobertura nas 24 horas, além dos assistentes de recepção. 

 O Serviço foi inaugurado com uma sala de reanimação e de procedimentos, equipada para 
atender inclusive casos de parto normal. No dia 05/07/2012, nasce a primeira criança, de parto 
normal, na sala de procedimentos no serviço de emergência após a reinauguração do HMDI. 

Após a abertura das Unidades de Parto Normal, do Centro Cirúrgico e do Alojamento 
Conjunto, em 29 de setembro de 2012, os procedimentos de parto não são mais realizados no 
serviço de emergência. 

O Serviço de Emergência conta ainda com um consultório para avaliação de enfermagem e 
classificação de risco e dois consultórios médicos, além de enfermaria de observação com 4 
leitos. 

Ambulatório: 

Atendimentos de Enfermagem 

O atendimento ambulatorial no HMDI foi iniciado em 16 de junho de 2012, com 
atendimento médico e de enfermagem. Posteriormente, outros membros da equipe 
multiprofissional foram iniciando as atividades ambulatoriais, como a equipe de psicologia, 
assistência social e fonoaudiologia. 
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O Serviço de enfermagem ambulatorial conta com 1 enfermeiro coordenador do serviço, 2 
enfermeiros assistenciais e 6 técnicos de enfermagem, com escala de cobertura das 07:00 às 
19:00 horas. São responsáveis pelo funcionamento da sala de vacinas, acompanham pacientes em 
atendimento nos exames de ultra-som e teste do pezinho. 

Os enfermeiros realizam consulta de enfermagem em pré-natal, de acordo com os 
agendamentos regulados pela Central de Regulação da SMS e consulta de puerpério de todas as 
puérperas que recebem alta do HMI desde novembro 2012. 

Os enfermeiros do ambulatório participam de atividades de atendimento a pacientes em 
conjunto com outros membros da equipe multiprofissional de saúde, como: 

- Os grupos de gestantes, iniciados  em dezembro de 2012 

- Os grupos de planejamento familiar, iniciados em outubro/2012 

 

Atendimentos Médicos  

Os atendimentos médicos ambulatoriais funcionam de segunda a sexta feira, em horários 
diferenciados por especialidades, que ocorrem entre 07:00 às 19:00 horas,  e compreendem:  

ATENÇÃO OBSTÉTRICA: 

-  PRÉ NATAL DE BAIXO RISCO: funciona de segunda a sexta feira, das 07:00 às 19:00 horas. 

- PRÉ NATAL DE ALTO RISCO: segundas de 07:00 às 13:00, terças 13:00 Às 19:00 e quintas de 
07:00 às 19:00 horas. 

-  AMBULATÓRIO DE PUERPÉRIO: 4ªs- feiras, de 13 às 19 horas, desde outubro de 2012. 

 

AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES: 

-  MASTOLOGIA: 2ªs feiras das 07:00 às 19:00 horas, 3ªs feiras 07:00 às 13:00 horas. 
 

- CIRURGIA GINECOLÓGICA: 3ªs feiras 07:00 às 19:00 horas, 5ªs feiras das 13:00 às 19:00 
horas, desde agosto de 2012. 

 

- PLANEJAMENTO FAMILIAR: serviço realizado por equipe multidisciplinar, composta por 
médico, enfermeiro e asssitente social. 3ªs das 07:00 às 13:00, 5ªs das 13:00 às 19:00 e 6ªs 
das 07:00 às 19:00 horas. 

 

- INFERTILIDADE/ GINECO ENDÓCRINO: 2ªs, 3ªs e 6ª das 07:00 às 13:00, 5ªs das 13:00 
às 19:00 horas. Iniciou atividades em novembro/2012. 



66 

 

 

- ATENDIMENTO A VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL 
 

Esse ambulatório está aberto desde novembro de 2012, com equipe multiprofissional, 
composta por: médico ginecologista, psicólogo e assistente social. Se caracteriza por de livre 
demanda, os pacientes atendidos na emergência do HMDI ou na rede pública são orientados do 
funcionamento e da disponibilidade de continuarem o atendimento, caso queiram. Os profissionais 
estão em fase de planejamento da capacitação de todos os funcionários do HMDI para o 
atendimento à esse grupo de pacientes,  a ser realizada em fevereiro de 2013, e para regular o 
fluxo de atendimento externo dos pacientes que não se encaixarem no perfil da maternidade 
(homens e mulheres menores de 14 anos e homens de qualquer idade). 

-    EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA : iniciou gradualmente suas atividades no mês de julho 
de 2012 com um aparelho. Atualmente são dois equipamentos em operação e os exames são 
realizados de segunda a sábado. 

Há 5 médicos  responsáveis pelo cumprimento da agenda de exames, estando o equipamento 
disponível para  os especialistas habilitados para a realização  desse procedimento, em caso de 
necessidade ou interesse dos mesmos, na realização do exame em seus atendimentos à pacientes  
da instituição.  

 

Serviço de Fonoaudiologia 

           O Serviço de Fonoaudiologia conta com duas profissionais fonoaudiólogas. Em outubro de 
2012 foram iniciados os testes da orelhinha, para os bebes nascidos no HMDI. 

Foram realizados 94 testes da orelhinha, em recém-nascidos do HMDI,  no período de 
outubro a dezembro de 2012. 

Serviço de Psicologia  

O Serviço de Psicologia conta com três profissionais psicólogas, que atendem tanto 
pacientes em ambulatório quanto internados. As atividades desenvolvidas pela equipe de 
psicólogos no segundo semestre de 2012 estão descritas no quadro de atendimento Ambulatorial. 
Também foram  realizadas as seguintes atividades: 

 

Quadro 8 - Atividades desenvolvidas pela equipe de psicólogos no HMDI, de junho a 
dezembro de 2012. 

TIPO DE ATENDIMENTO Quantidade 

Atendimentos no Alojamento conjunto (ALCON) 241 

Atendimentos no Serviço de  Emergência 05 
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Atendimento no Centro de Parto Normal 02 

Atendimento  à  Vítimas de Violência Sexual (VVS) 02 

Atendimento  ao  Grupo de Gestantes, em conjunto com 
equipe  multiprofissional do HMDI 

04 encontros - 100 pacientes 
atendidos 

Elaboração de projetos e fluxos 03 

Elaboração e readequação de POPs do serviço de 
psicologia e manual para gestantes 

Vários documentos 

Visitas a outras instituições , para conhecer o 
funcionamento de outros serviços, na área de atenção à 
grupos de Gestante e Rede pela Humanização do Parto e 
Nascimento 

5 

Reuniões de planejamento com equipe interna do HMDI 06 

Reuniões externas com  equipes multiprofissionais com 
Núcleo de Violência do município de Goiânia; equipes 
distritais envolvidas VVS; equipe de Humanização 
Distrito Sul 

04 

Participação com palestra no I Acolhimento 
Multiprofissional do Hospital e Maternidade Dona Iris –  

26/10/12 

Participação no I Simpósio Multiprofissional do 
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da 
Faculdade de Medicina da UFG, Hospital e Maternidade 
Dona Iris e Maternidade Nascer Cidadão, realizado no 
Teatro Asklepios da FM/UFG, com a realização da 
Palestra: “Apoio às Gestantes nos deslocamentos para 
consultas de Pré-Natal e para o local em que será 
realizado o parto”  

29/11/2012; 

 

   Fonte: Relatório da equipe de psicologia, janeiro de 2013. 

     

Serviço de Vacinação  

As atividades de vacinação no HMDI  tiveram início no mês de outubro de 2012,  com a 
vacinação  contra  Hepatite B em recém-nascidos, que tem sido realiza pela equipe da Secretaria 
Municipal de Saúde no HMDI, antes da alta do paciente, até que a sala de vacinação do HMDI 
estivesse completamente equipada e os funcionários  treinados. 
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Nos dias 23 e 28 de novembro de 2012 foi realizado o primeiro curso de capacitação para 
enfermeiros e técnicos de enfermagem para a sala de vacinas, com carga horária de 12 horas. 

 

Quadro 9 – Doses de vacina contra Hepatite B administradas em recém nascidos no HMDI, 
de  outubro  a dezembro de 2012. 

 Mês Nº Doses 

Outubro / 2012 11 

Novembro/ 2012 83 

Dezembro/ 2012 93 

TOTAL 187 

 

Unidades de Parto Normal, Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização 

As Unidades de Parto Normal e Centro Cirúrgico do HMDI entraram em funcionamento  
em 29 de setembro de 2012. 

A Unidade de Parto Normal está com sua capacidade total instalada, com 4 salas PPP (pré-
parto, parto e pós-parto), funcionando 24 horas. 

A Unidade de Centro Cirúrgico está funcionando com 2 salas cirúrgicas, montadas com 
equipamentos  locados e sala de recuperação pós anestésica, além das outras instalações  
necessárias ao funcionamento da unidade. 

Três salas de cirurgias ainda não entraram em funcionamento, aguardando a entrega pelos 
fornecedores, dos equipamentos adquiridos pela SMS e, posteriormente, as obras de instalações 
de alguns, como é o caso dos focos fixos. 

A Central de Material e Esterilização já está equipada e em funcionamento. Conta com 
duas autoclaves de barreira e armários. Aguarda a instalação de alguns armários e bancadas de 
aço inox na área de processamento, e a instalação da lavadora ultrassônica. A unidade funciona 
em horário integral, todos os dias da semana, com dois turnos de funcionários, de 07:00h as 
19:00h e  de 19:00h as 07:00, com o objetivo de atender os serviços que funcionam  24 horas no 
HMDI, como o Centro Cirúrgico e de Parto Normal.  
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Unidades de Internação:  

   

Unidade de Alojamento Conjunto  

A Unidade de Internação de Alojamento Conjunto do HMDI (ALCON) entrou em 
funcionamento em 29 de setembro de 2012, com 10 leitos. Esta Unidade destina-se à internação 
de mães que deram a luz no HMDI, com seus respectivos bebes, no mesmo quarto. 

  A estrutura prevê a internação da mãe e bebê em quartos individuais, com acomodações 
para um acompanhante, de acordo com os princípios da humanização do atendimento ao parto. 

A capacidade operacional foi ampliada para 25 leitos, sendo 5 leitos destinados ao 
atendimento  de casos clínicos ou cirúrgicos.  

Esta acomodação de 5 leitos cirúrgicos na Unidade de ALCON, foi  uma decisão de 
logística operacional, para redução de custos, pois a abertura da Ala de Ginecologia com apenas 5 
leitos cirúrgicos seria muito mais onerosa para a instituição. Esta situação será revertida quando 
o centro cirúrgico estiver operando em toda sua capacidade e houver maior número de admissões 
para cirurgias ou clínicas 

 

Unidade de Ginecologia:  

 

Unidade composta por 15 quartos, equipados com dois leitos cada, totalizando 30 leitos,  
destinada ao atendimento  clínico  e cirúrgico na especialidade de ginecologia. 

Esta unidade ainda não entrou em funcionamento no HMDI. Há cinco leitos destinados à 
essa especialidade, em funcionamento na Ala de obstetrícia. 

A unidade deverá entrar em pleno funcionamento conjuntamente com as demais salas de 
cirurgia, que  aguardam a entrega e instalação de equipamentos.  

   

UTI e UCI Neonatal: 

 

Estas unidades ainda não estão em funcionamento no HMDI. Aguardam a entrega e 
instalação de equipamentos, como os painéis de distribuição de gases medicinais, adquiridos pela 
SMS. 
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 Além de equipamentos, tem havido dificuldades para a formação da equipe de médicos 
intensivistas especializados em pediatria e/ou neonatologia, com o quantitativo necessário para o 
funcionamento da UTI neonatal. Apesar das insistentes tentativas de processos seletivos, esse 
quadro mínimo de  profissionais ainda não  foi completado. Ainda, de acordo com a Portaria 930, 
de 10/05/2012, do Ministério da Saúde, Art. 18, item VII, passa a ser necessária a garantia de 
serviços médicos especializados. Dessa forma, cria a necessidade de definição entre os 
convenentes dos critérios de atenção a essa exigência, que inclui eleger a modalidade de 
contratação, estabelecer protocolos de encaminhamentos, entre outros. 

 

ATIVIDADES TÉCNICAS DE APOIO AO CUIDADO 

 

Serviço de Nutrição:  

A Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) do HMDI teve seu funcionamento iniciado no 
mês de setembro, quando ocorreram as primeiras internações.  

Foi firmado um contrato temporário de fornecimento de refeições para pacientes, 
acompanhantes e colaboradores plantonistas, uma vez que a área física destinada à produção de 
alimentos necessita de adequações na estrutura física e não recebeu todos os equipamentos e 
utensílios necessários para seu funcionamento. 

A coordenadora da unidade acompanhou o processo de contratação desse serviço, realizou 
visita técnica ao estabelecimento verificando a capacidade técnica e espaço físico para atender a 
demanda solicitada pelo HMDI, bem como a documentação para o exercício na atividade de 
Cozinha Industrial, emitida pela Vigilância Sanitária. 

As refeições servidas aos pacientes são: desjejum, colação, almoço, lanche da tarde, 
jantar e ceia. Para os acompanhantes é fornecido desjejum, almoço, lanche da tarde e jantar. 
Para os funcionários que trabalham em escala 12x36 é fornecido almoço e jantar. 

 

Quadro 10 - Quantidade aproximada de refeições que foram servidas no período 

REFEIÇÕES 
SETEMBRO 

(Unid.) 

OUTUBRO 

(Unid.) 

NOVEMBRO 

(Unid.) 

DEZEMBRO 

(Unid.) 

TOTAL 

(Unid.) 

Desjejum 6  226  742 982 1956 

Colação - 89  369 491 949 

Almoço 12 1038  1521 1923 4494 

Lanche da 16  211 744 924 1895 
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Tarde 

Jantar 14  671  1349 1638 3672 

Ceia 1  97  359 450 907 

TOTAL 13.873 

 

Esse serviço também é responsável pelo controle de qualidade dos alimentos fornecidos, 
sendo observados aspectos relacionados ao controle higiênico - sanitário, harmonia, valor 
nutricional e aceitação da clientela. Qualquer inconformidade com os padrões de qualidade é feita 
a notificação a empresa em busca de soluções para os referidos problemas. 

Com os recém nascidos em alojamento conjunto a equipe de nutrição atua no fornecimento 
de Leite Humano pasteurizado e fórmulas infantis para os bebês que tiveram problemas na 
amamentação ou necessitavam de complemento alimentar. 

 

Serviço de Fisioterapia: 

  O serviço ainda não foi implantado na instituição. Deverá iniciar as atividades com o 
funcionamento da UTI neonatal. 

 

Serviço de Processamento de Roupas e Serviço de Higienização Hospitalar: 

  O Serviço de Processamento de Roupas no HMDI, atualmente é terceirizado. Trata-se de 
contrato temporário, iniciado em 11 de outubro, para viabilizar o funcionamento das unidades de 
atendimento a pacientes já implantas  no Hospital. Antes da contratação desse serviço, as roupas 
estavam sendo lavadas em outras unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, fora do 
HMDI. 

A lavanderia do HMDI ainda não foi instalada devido a necessidade de aquisição de duas 
máquinas secadoras de roupas - processo aberto pela FUNDAHC em novembro -, após a devolução 
para a Secretaria de Saúde, das máquinas que haviam sido adquiridas, decorrente do  porte 
incompatível com a área física destinada à lavanderia. A previsão para a entrega das secadoras 
pelo fabricante está prevista para março/2013, após o que serão realizadas as obras para 
adequação e instalação das máquinas, pelo Serviço de Engenharia Clínica e Manutenção do HMDI. 
Estas obras não estavam previstas no plano de trabalho inicial, uma vez que as instalações 
deveriam ter sido finalizadas anteriormente ao mesmo. 

A supervisora do serviço acompanha e avalia a execução do contrato e realiza o controle 
da rouparia. Os auxiliares de lavanderia fazem a coleta e distribuição interna da roupa utilizada 
no HMDI. 
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Quadro 11 - Quantidade média de roupa lavada, por Kg, no HMDI, de outubro a dezembro 
de 2012. 

Mês Kg/dia Total Mensal (Kg) 

Outubro 47,7 kg/dia 1.431 Kg /Mês 

Novembro 100,8 Kg/dia. 3.024 Kg /Mês 

Dezembro 158,4Kg/dia. 4.752 Kg /Mês 

TOTAL - 9.207 Kg / Mês 

 

Atividades desempenhadas no mês de outubro: 

• Capacitação de auxiliares de lavanderia e condutores de maca sobre a necessidade 
do uso, manuseio e conservação dos EPI’s; 

• Realizado contato com a COMURG, para  redefinição da freqüência na coleta de 
lixo hospitalar; 

• Definição das rotinas da lavanderia e do fluxo de coleta de roupa suja e 
distribuição da roupa limpa; 

•  Reuniões com a empresa Limp Art, em conjunto com a diretoria administrativa, 
para avaliação do cumprimento do contrato quanto a capacitação dos funcionários, 
fornecimento de materiais de limpeza, diluição correta dos produtos, 
encaminhamento das fichas técnicas dos produtos utilizados e escala mensal, para 
a supervisão do Serviço no HMDI; 

• Definição, em conjunto com os responsáveis de cada setor, quanto aos horários 
para higienização dos mesmos; 

• Recebimento e conferência junto ao Serviço de Almoxarifado do HMDI e 
fornecedor, do enxoval do HMDI; 

• Participação em palestra sobre o funcionamento dos carros funcionais utilizados 
pelo serviço de higienização; 

• Visita técnica ao CRER  nos setores de higienização e lavanderia hospitalar; 
• Elaboração do Manual do Serviço de Higienização Hospitalar 
• Participação no 1º Acolhimento Multiprofissional do HMDI; 
• Dimensionamento e distribuição de lixeiras e cestos de roupas na unidade  
• Recebimento, orientação e acompanhamento das novas funcionárias do serviço de 

lavanderia.  
• Visita técnica aos setores do HMDI juntamente com enfermeira da CCIH para 

verificação do acondicionamento e transporte dos resíduos do serviço de saúde 
nas unidades geradoras e abrigo externo,  
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• Participação do 1º Treinamento do Serviço de Higienização Hospitalar quanto às 
medidas de biossegurança e técnicas de higienização hospitalar; 

• Realização de balanço e contagem  de roupas da lavanderia; 
• Visita à lavanderia contratada, Center Lav, para averiguação do processamento 

das roupas; 
• Acompanhamento do serviço de combate a dengue no HMDI; 
• Confecção de tabelas de conferência da rouparia por setor; 
• Segregação de materiais recicláveis (papel e papelão) e acompanhamento da 

coleta dos resíduos gerados pela unidade; 
• Análise do novo processamento de roupas realizado pela lavanderia contratada; 
• Definição, em conjunto com engenheira clinica das adequações necessárias no  

abrigo externo de lixo do HMDI; 
• Solicitação da aquisição de EPI’s para as funcionárias da lavanderia; 
• Realização de visita técnica ao Hospital das Clinicas para verificação do 

funcionamento do serviço de higienização hospitalar e lavanderia; 
• Participação do 1º Simpósio multiprofissional do Departamento de Ginecologia e 

Obstetrícia da FM/UFG Hospital e Maternidade Dona Íris e Maternidade Nascer 
Cidadão  

• Supervisão da higienização das caixas d’água e reservatórios; 
• Elaboração de POP provisório do Serviço de Processamento de Roupas do HMDI; 
• Acompanhado Técnico de Segurança do Trabalho na avaliação das atividades 

desempenhadas pelas auxiliares de lavanderia; 
• Treinamento para utilização do sistema Wareline. 

 

Serviço de Imagem: 

Este serviço não foi iniciado no período de abrangência deste relatório. 

Os dois parelhos móveis de Raio-X adquiridos pela SMS foram entregues ao HMDI em 
dezembro de 2012 e já estão em  condição de funcionamento, que deverá  ocorrer concomitante 
com a abertura da UTI e UCI neonatal.  

O aparelho de Raio-X fixo, também entregue em dezembro, aguarda projeto de 
adequação estrutural pela empresa ELMO, construtora contratada pela SMS e responsável pela 
construção do prédio, para que a máquina possa ser instalada pelo fornecedor do equipamento e 
posteriores testes e treinamento das equipes de técnicos., como informado no   relatório  de 
serviço de engenharia hospitalar. 

  

Laboratório de Análises Clínicas: 

Os exames laboratoriais estão sendo realizados para o HMDI por um laboratório 
contratado e tiveram início do mês de outubro de 2012. Trata-se de contrato de serviços por 
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tempo determinado, até que as instalações físicas do Laboratório de Análises Clínicas do  HMDI 
estejam finalizadas. 

Os equipamentos adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde, para equipar o 
laboratório próprio do HMDI foram entregues pelos fornecedores nos meses de novembro e 
dezembro de 2012 e algumas adaptações na área física estão sendo finalizadas para a instalação 
desses equipamentos, após o que serão realizados os testes  e o treinamento dos funcionários 
para utilização dos mesmos.  

Os insumos que são específicos para cada equipamento também estão em de fase de 
aquisição pela gestora FUNDAHC, com previsão de chegada para fevereiro de 2013. 

Desde outubro de 2012 foi implantada a sala de coleta de amostras laboratoriais, com a 
contratação de 4 técnicos de laboratório, sendo um para cada turno em escala de 12x 36h, 
cobrindo as 24 horas, para a coleta das amostras a serem encaminhadas para o laboratório 
prestador de serviço, e um biomédico com jornada de 8 horas diárias, para supervisão, 
estruturação e implantação deste serviço no HMDI, que passou a desenvolver as atividades 
descritas a seguir: 

 

Quadro 12 - Atividades desenvolvidas para a estruturação do Laboratório de Análises 
Clínicas do HMDI 

Item Descrição da Atividade Out/1
2 

Nov/1
2 

Dez/12 

1 Levantamento dos equipamentos adquiridos e necessários 
para o funcionamento do Laboratório Clínico. 

 X  

2 Análise da estrutura física do Laboratório Clínico de acordo 
com os equipamentos adquiridos em conjunto com o Serviço 
de Engenharia Hospitalar e solicitação das adequações 
necessárias para atendimento das necessidades. 

 X  

3 Levantamento do quantitativo de recursos humanos 
necessários para o funcionamento do Laboratório Clínico. 

 X X 

4 Acolhimento e orientação técnica da equipe de coleta 
laboratorial. 

X X X 

5 Estruturação da sala de coleta laboratorial. X X  

6 Criação de rotinas laboratoriais de acordo com a demanda do 
Hospital, entre elas rotas de coleta e entrega de resultados, 
criação de planilhas de controle de coleta de material 
biológico e entrega de resultados, planilha de controle de 
exames terceirizados. 

X X X 
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7 Acompanhamento e supervisão do contrato de terceirização 
dos exames laboratoriais. 

 X X 

8 Levantamento e solicitação dos insumos permanentes 
necessários para realização dos exames laboratoriais na 
própria unidade. 

 X X 

9 Levantamento e solicitação dos reagentes necessários para 
realização dos exames laboratoriais na própria unidade. 

 X X 

1
0 

Contato com fabricantes dos equipamentos para realização 
da montagem dos equipamentos.   X X 

1
1 

Acompanhamento da montagem e instalação dos 
equipamentos, bem como dos testes de funcionamento dos 
mesmos. 

  X 

1
2 

Levantamento da demanda de exames na unidade para 
estabelecer quais os exames serão padronizados para serem 
realizados dentro da própria unidade. 

 X  

1
3 

Desenvolvimento do software para emissão dos laudos de 
exames laboratoriais.   X 

14 Acompanhamento, orientação e coleta de material biológico 
para realização de exames laboratoriais. 

 X X 

15 Elaboração das rotinas de higienização e limpeza do 
Laboratório Clínico. 

  X 

16 Elaboração do fluxo de atendimento na sala de coleta de 
pacientes internados e atendidos no Setor de Urgência e 
Emergência, bem como pacientes ambulatoriais 
acompanhadas pelo “Teste da Mamãe”. 

X X  

 

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar: 

O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), executor das atividades da CCIH, 
passou a funcionar no HMDI a partir do mês de setembro de 2012, com a contratação de um 
médico infectologista e de uma enfermeira especialista em controle de infecção  hospitalar, com 
exclusividade para este Serviço. 

Em 22 de novembro de 2012 foi constituída a Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH), com representantes das diversas categorias profissionais, nomeados pelo 
Diretor Geral do HMDI, por meio da portaria Nº 19/2012. 

  As atividades desenvolvidas pelos profissionais do SCIH no período de outubro a 
dezembro de 2012 compreendem:  
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1 - Elaboração dos documentos como: 

- Regimento Interno da CCIH, para aprovação pela Comissão e Diretoria Geral do HMDI  

- Programa anual de Controle de Infecção Hospitalar a ser executado pelo SCIH 

- Cronograma semestral de educação continuada em controle de infecção  hospitalar 

- Manual de controle e prevenção de Infecção de sítio cirúrgico 

- Recomendações do SCIH para prevenção e controle das infecções hospitalares  

- Diretrizes para prevenção e controle de bactérias multirresistentes 

- Diretrizes para manejo e conduta em infecção de trato urinário 

- Diretrizes para manejo e conduta em infecção de sítio cirúrgico em ginecologia e obstetrícia  

- Diretrizes para manejo e conduta em pneumonia comunitária 

- Diretrizes para manejo e conduta em pneumonia hospitalar 

- Diretrizes para manejo e conduta em pneumonia comunitária em adultos 

- Diretrizes em Antibiótico profilaxia em cirurgia ginecológica  e obstétrica      

     - Orientações para precaução de contato em pacientes internados 

2 - Participação em reuniões: da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Comissão de 
Padronização de Materiais e Medicamentos, Comissão de Controle de Qualidade. 

3 - Vigilância Epidemiológica das Infecções hospitalares através da busca ativa (2x/semana) na 
unidade de internação e busca fonada das Infecções de Sítio Cirúrgico, mensalmente. 

4 - Elaboração e análise dos índices de Infecção Hospitalar referentes aos meses de outubro, 
novembro, dezembro\2012 

5 - Atividades de suporte aos diversos setores da unidade hospitalar tais como Engenharia 
Clinica, Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização, Centro de parto Vaginal, Serviço 
de Medicina do Trabalho, Serviço de Higienização e Limpeza, Farmácia, Nutrição, visando 
contribuir para as ações ligadas ao controle de IH.  

6 - Controle do uso de antimicrobianos através da avaliação diária das prescrições dos 
antibióticos 

7 - Emissão de pareceres sobre padronização de saneantes e anti-sépticos a serem utilizados no 
HMDI.  

8 - Visita de vistoria técnica às unidades do HMDI e elaboração de documentos com  
recomendações de adequação as não conformidades observadas em cada setor.  

9 - Realização de atividades de educação continuada para acadêmicos de medicina da UFG/GO 
estagiários no HMDI  e para os condutores de macas.  
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Quadro 13 - Taxas de Infecção Hospitalar (IH) dos meses de outubro e novembro / 2012. 

Mês N° de 
saídas 

N° de IH Taxa de 
IH 

N° de pacientes com 
IH 

Taxa de pacientes com 
IH 

Outubro 46 01 2,1% 01 2,1% 

Novembr
o 

105 02 1,9% 02 1,9% 

 

Quadro 14 - Taxas de Infecção Hospitalar (IH) por topografia - outubro e novembro 2012 

Mês Topografia N° de IH IH% 

Outubro Sítio Cirúrgico 01 100% 

Novembro Sítio Cirúrgico 02 100% 

 

Infecção em sítio cirúrgico correspondeu a 100% dos casos de IH ocorridos nos meses de  
outubro e novembro, no HMDI. 

 

Quadro 15 - Taxas de Infecção Hospitalar (IH) por sítio cirúrgico – cesariana, no HMDI, 
de outubro e novembro de 2012. 

Mês Nº. de Cesarianas N° de pacientes com IH Taxa de IH por sítio 
cirúrgico 

Outubro 14 01 7,1% 

Novembro 30 02 6,6% 

 

Todos os casos de Infecção em sítio cirúrgico ocorridos no HMDI, no período avaliado, 
foram em ferida operatória de cesarianas. 

CENTRO DE ESTUDOS, ENSINO E PESQUISA DO HMDI 
 

O Centro de Estudos Ensino e Pesquisa do HMDI, estrutura vinculada à Diretoria 
Acadêmica do HMDI, visa o atendimento da Cláusula Segunda, item 2.3 do Convênio 05/2012. 
Iniciou suas atividades administrativas em  outubro de  2012, com a primeira reunião da Comissão 
Temporária para Estruturação do Centro de Estudos. 
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Foi elaborado a proposta do Regimento Interno do Centro de Estudos, que será 
encaminhada para apreciação e validação pela Diretoria Geral do HMDI e Diretoria Executiva da 
FUNDAHC.  

Em 17/08/2012 foi instituído o “Clube do Mecônio” com reuniões acadêmicas periódicas. 
 

Mesmo sem ainda terem sido  finalizados os protocolos internos, o Centro de Estudos do 
HMDI já iniciou algumas atividades acadêmicas, com o recebimento, em suas instalações, de 
residentes do programa de Residência Médica de Departamento de Ginecologia e Obstetrícia 
(G.O.) da Faculdade de Medicina da UFG. Foram aumentadas duas vagas neste programa, com a 
finalidade de fazer cobertura ao Hospital e Maternidade Dona Íris (09/2012). 

 
Com o intuito de aproximar e iniciar as atividades acadêmicas da UFG com o HMDI, foi 

instalada na instituição, a disciplina “Saúde da Mulher” do programa de pós-graduação Stricto 
Sensu “Ciências da Saúde” da FM/UFG (mestrado/doutorado e pós-doutorado), a partir de 
setembro de 2012, que estão sendo realizadas no auditório da Maternidade e, também, foi 
Instalado o Internato (6º ano) dos acadêmicos de medicina da UFG – atividades teóricas e 
práticas a partir de 03/12/2012. 

 
Também foi realizado com a participação do Centro de Estudos, Ensino e Pesquisa do 

HMDI, o  Iº Simpósio Multiprofissional da Maternidade Dona Íris em 29/11/2012 e a IIª 
Jornada de Departamento de Ginecologia e Obstetrícia FM/UFG e Iº Simpósio da Maternidade 
Dona Íris e Maternidade Nascer Cidadão  de  30/11 a 01/12/2012, que aconteceu nas instalações 
da Faculdade de Medicina da UFG. 

 
  As reuniões da Comissão Temporária para Estruturação do Centro de Estudos são 
realizadas às segundas-feiras e terão continuidade  para a elaboração das normas básicas para o 
funcionamento do Centro de Estudos , Ensino e Pesquisa, até a aprovação do  Regimento e a 
nomeação da comissão definitiva, proposta no referido regimento. 

 

ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 

Gerência Administrativa – Financeira  

É a estrutura gerencial responsável pelos serviços de Compras e Almoxarifados, Serviço 
de Faturamento, Serviço de Engenharia Clínica, Manutenção e Patrimônio, Serviço de Tecnologia 
da Informação, Supervisão de Serviços de Apoio, Serviço de Prontuário de Pacientes e de 
Arquivo de Documentos, Serviço de Pessoal, 
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Serviço de Faturamento de Serviços  

 

O Serviço de Faturamento foi implantado no HMDI em julho de 2012 e conta com uma 
profissional faturista. As atividades desenvolvidas neste serviço foram:  

• Ativação do CNES do hospital e emissão dos cadastros nele contidos; 

• Criação de todas as rotinas de faturamento vigentes; 

• Emissão, controle e envio de orçamentos à SMS de todos os procedimentos realizados; 

• Criação de Checklist para conferência de prontuários de internação; 

• Recolhimento e ordenação de toda a documentação utilizada para ser faturada 
(ambulatorial e hospitalar);  

• Recolhimento e conferência de prontuários de pacientes que tiveram alta, ou atendidos 
em ambulatório, com vistas aos procedimentos de faturamento, conta por conta, de todos 
os pacientes atendidos; 

• Atualização de tabela e programas de faturamento do SUS; 

• Ida diária ao Departamento de Regulação e Controle para entrega de ofícios, 
faturamento, número de vagas disponíveis para exames, cadastros, cirurgias eletivas, 
recebimento de numeração das AIH’s e resolução de problemas; 

• Elaboração de relatórios demonstrativos e financeiros à diretoria; 

• Reuniões com os profissionais de cada área para definir o tipo e  fluxo de registro de 
informações nos prontuários, de modo a possibilitar o posterior faturamento; 

• Elaboração da produção mensal de cada profissional, na assistência aos pacientes; 

• Emissão de relatórios à CCIH para elaboração das taxas de infecção hospitalar; 

• Elaboração de planilhas de produção e valores de honorários da Coopanest; 

• Reuniões com o diretor da Regulação para orientações e determinação de fluxo, tanto de 
envio de documentos, quanto de cobrança. 

 

Serviço de Engenharia Clínica, Manutenção e Patrimônio  

  O serviço de engenharia clínica visa acompanhar todo o ciclo de vida dos equipamentos, 

desde a sua entrada na unidade de saúde até seu descarte, garantindo rastreabilidade, qualidade, 

eficácia e segurança aos equipamentos, suas instalações, seus operadores e seus usuários 

(pacientes), utilizando métodos científicos e documentados, através de profissionais capacitados 

para tal, objetivando um melhor controle dos serviços, adequação às normas e procedimentos 

técnicos e a garantia do rastreamento das informações relacionadas. 

  A prestação dos serviços de engenharia hospitalar visa manter a infra-estrutura ideal 

para o pleno funcionamento desta instituição de saúde. Responsável pela realização ou 
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acompanhamento de obras e de serviços de manutenções corretivas e preventivas, bem como a 

inspeção do funcionamento de todos os equipamentos necessários para a segurança dos 

atendimentos às pacientes, como o gerador, nobreak, sistema de ar condicionado, compressores, 

dentre outros.  

 
  A prestação dos serviços de patrimônio visa controlar todos os bens da instituição, 
controlando a movimentação patrimonial, ou seja: a entrada e saída, condições de funcionamento, 
relação dos mobiliários, transferência de bens entre setores, entre outras atividades. 

Serviço de Tecnologia da Informação  

O Serviço de Tecnologia da Informação tem por finalidade planejar, programar, 
implementar e avaliar o sistema de informação do HMDI,  sintonizado com as Unidades/ Serviços 
que compões esta instituição. 

 A Coordenação da Tecnologia da Informação atualmente possui Nove Módulos implantados 
do sistema de Gestão Hospitalar, o serviço de atendimento remoto, controle de acessos a sites e 
programas, Laboratório de manutenção,  manutenção nas linhas e ramais telefônicos, acessos da 
intranet da Prefeitura e do terminal de grande porte utilizados na Chequinho e Farmácia 
Ambulatorial. 

 No Hospital há 93 computadores instalados, todas com acesso à internet e ligados em 
rede, 73 ramais. A estrutura de pessoal é composta por  três Técnicos de informática e um 
Analista de Sistemas. 

Abaixo estão relatados os serviços e atividades realizados desde o início do  
funcionamento deste Serviço em 11 de Julho de 2012,  até  31 de Dezembro de 2012, lembrando 
que no início da sua estruturação não havia sido implantado o sistema de Ordem de Serviços e, 
portanto, algumas atividades relacionadas não foram registradas. 

Mês Atividades Realizadas pela Equipe de TI 

Julho - Analise de rede e contratação de internet 
- Analise e contratação de telefonia 
- Analise e definição do PABX 
- Analise do programa de Gestão Hospitalar 
- Definição de procedimentos básicos nos computadores 
- Analise do software do  Relógios de ponto. 

Agosto - Estruturação da rede lógica de nível 1. 
- Estruturação da telefonia 
- Configuração de rede. 
- Implantação de assistência Remota 
- Levantamento dos requisitos do servidor para aplicação e banco de dados 
- Levantamento dos requisitos do servidor para serviços de rede 
- Manutenções Diárias em computadores e impressoras 
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- Acompanhamento e avaliação do software de  Controle de Ponto Eletrônico 
dos funcionários 

Setembro - Instalação física dos servidores 
 - Instalação do PABX 
- Formatação e instalação de 40 computadores 
- Instalação do Servidor Proxy 
- Instalação do Servidor DHCP 
 - Instalação de Servidor Banco de dados 
- Instalação do Servidor de Aplicação 
-Instalação e configuração e compartilhamento de 4 impressoras 
multifuncionais, 3 impressoras coloridas e 14 impressoras  monocromática. 
- Manutenções Diárias em computadores e impressoras 
- Início de implantação do sistema de informação WARELINE 
- Instalação de VPN 
Implantação do Sistema de Gestão Hospitalar: 
* Modulo Agendamento- treinamento de funcionários da Recepção.  

• Cadastro de Agenda Padrão 
• Cadastro de Feriado 
• Agenda Diária 
• Bloqueio/transferência 
• Confirmação de visita 
• Desmarcar consultas 
• Transferência de consultas 

* Modulo Atendimento - treinamento para funcionários da Recepção. 
• Ambulatório/ Emergência 
• Internação 
• Puxar Agenda 

* Modulo Patrimônio treinamento fornecido ao funcionário do setor.  
• Cadastro de Bens de patrimônio 
• Cadastro de grupo de Bens 
• Cadastro de Locais 
• Cadastro de Subgrupo de Bens 

* Modulo Cadastro 
• Confecção de Textos e laudos dos atendimentos ambulatoriais 

Outubro - Analise do Ambiente de rede sem fio 
- Analise e contratação de empresa para Hospedagem de site  
- Confecção de e-mails institucionais 
- Confecção da Pagina Inicial e Introdução do site www.hmdi.com.br 
- Disponibilização de rede sem fio para centro de estudos e áreas 
administrativas 
- Instalação do segundo ultrassom (computador impressora e sistema W ultra 
System) 
- Manutenções Diárias em computadores e impressoras 
- Chegada de mais um técnico 
- Implantação do Sistema de Gestão Hospitalar: 
*Modulo Estoque - treinamento de funcionários dos almoxarifados 

• Cadastro de tipo de documento 
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• Saídas Para consumo Interno 
• Balanço 
• Entrada de Nota fiscal 
• Saída de Nota fiscal 
• Cadastro de Produto  
• Cadastro de fornecedor 
• Empréstimo para terceiros 
• Empréstimo de Terceiros 
• Devolução de empréstimos 

*Modulo SADT Treinamento fornecido para funcionários da Recepção 
• Cadastro de procedimentos 
• Alteração de requisição 
• Consulta requisição 
• Exclusão de requisição 
• Fazer requisição 

Novembro - Instalação de piso elevado na sala de servidores 
- Formatação e instalação de 40 computadores 
- Levantamento de som para Auditório 
- 2 Projetores fornecidos 

- Implantação do Sistema de Gestão Hospitalar: 

*Modulo Manutenção - Treinamento fornecido para Engenheira Clinica e 
Assistente administrativo do Serviço de Manutenção. 

• Equipamentos 
• Ferramentas e Aparelhos 
• Grupo de Produtos e Manutenção 
• Serviços de Manutenção 
• Técnicos de Manutenção 
• Ordens de Serviço 
• Solicitação de usuário 
• Solicitações de Manutenção Corretivas 

*Modulo Estoque - Treinamento fornecido para funcionário da Farmácia 

• Entrada de Consignado 
*Modulo SAME- Treinamento fornecido para Funcionários do Faturamento e  
Arquivo 

• Empréstimo de Prontuário 
• Relatório de empréstimos 

*Modulo SADT- Treinamento fornecido para Biomédica, supervisora do 
Laboratório. 

• Cadastro de procedimentos 
*Modulo CCIH Treinamento fornecido para médico e enfermeira do Serviço 
de Infecção  Hospitalar. 

• Alteração dos pacientes com infecção hospitalar (ih) 
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• Cadastrar paciente com ih 
Dezembro - Abertura do Laboratório de Informática 

- Instalação de ambiente e Central de controle Antivírus 
- Substituição da vaga de Programador e a Chegada de mais um técnico. 
- Implantação do Sistema de Gestão Hospitalar: 
*Modulo Compras - Treinamento para Coordenador do Serviço de Compras 

• Fazer Solicitações 
• Geração de Planilhas 
• Mapa de Cotações 
• Mapa DE preço 

*Modulo PEP 

• Cadastro de perfil para todos os Prestadores da parte Técnica 
• Cadastro de operadores 
• Configuração de Acessos 

 

Supervisão de Serviços de Apoio  

  Esta supervisão é responsável pela coordenação dos Serviços de  Recepção, Admissão e 

Alta, Telefonia, Segurança e Transporte. 

Os Serviços de Recepção e Telefonia funcionam desde a abertura do HMDI, e estiveram 

sob a coordenação e supervisão direta da Diretoria Administrativa até o mês de novembro de 

2012, quando foi instituída a Supervisão dos Serviços de Apoio e efetivada a contratação de 

profissional com perfil gerencial para a função em 27/11/12. A partir desta data, foram 

redefinidas as rotinas operacionais para esses serviços, e foi implantado o Serviço de Admissão e 

Alta, com vistas a normatizar esses procedimentos na instituição. 

 

3.7.2 - PROGRAMA DE INCENTIVOS A DOCENTES DA UFG: 
 
  Através da Resolução nº 01/2012 de 28 de fevereiro de 2012 do Conselho Curador da 
FUNDAHC, foi implementado durante o ano de 2012 o programa de incentivos para participação 
de docentes, técnicos administrativos e estudantes da Faculdade de Medicina, Faculdade de 
Enfermagem e Faculdade de Nutrição, Hospital das Clínicas da UFG e outras unidades acadêmicas 
da área de saúde em eventos científicos. Este programa teve a função de auxiliar, 
financeiramente, vários docentes e discentes que apresentaram trabalhos científicos em 
congressos nacionais e internacionais. Segue abaixo a relação dos auxílios concedidos em 2012, 
que totalizaram a importância de R$ R$ 27.733,00. 

 

Unidade Solicitante Evento / Autor do Trabalho Apresentado Valor 
Concedido 
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Departamento de 
Cirurgia/Faculdade de 

Medicina/UFG 

 
AAO - HNSF 2012 Annual Meeting & OTO EXPO - 
American Academy of Otolaryngology - Head and 
Neck Surgery. Apresentação de trabalho científico 
pela Drª Melissa Amelotti Gomes Avelino, com o tema 
"The HLA - G and IL - 17A Expression In Nasal 
Polyposis". Evento realizado entre os dias 09 e 12 de 
Setembro de 2012 na cidade de Washington, DC-EUA. 
Drª Melissa Ameloti Gomes Avelino Ferri 
 
OBS: Atividades comprovadas através do Anexo 
XXV. 
 

R$ 2.000,00  

Seção de Serviço Social do 
Hospital das Clinicas / UFG 

 
VI CONASSS Congresso Nacional de Serviço Social 
em Saúde e IX SIMPSSS Simpósio de serviço Social 
em Saúde. Apresentação de trabalho científico pela 
Assistente Social Andressa Padilha Mangile, com o tema 
"Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de 
Violência Atendidas no Hospital das Clinicas /UFG - O 
Papel do Serviço Social." Evento realizado no periodo de 
11 a 13 de Abril de 2012 na cidade de São José dos 
Campos - SP.Andressa Padilha Mangile 
OBS: Atividades comprovadas através do Anexo 
XXVI. 
 

R$ 663,00  

Serviço de Comissão de 
Infecção Hospitalar do Hospital 

das Clinicas / UFG 

 
XVIII International Congress for Tropical Medicine 
and Malaria e XLVIII Congress of the Brazilian 
Society of Tropical Medicine. Participação e 
apresentação de trabalho científico pela Srª Mary 
Rocha Carneiro García-Zapata, com o tema " First case 
of infection after prosthesis implantation of silicon by 
mycobacteria rapid growing complexes in a teaching 
hospital." Evento realizado no periodo de 23 a 27 de 
Setembro de 2012 na cidade do Rio de Janeiro - 
RJ.Msª Mary Rocha Carneiro Garcia Zapata 
 
OBS: Atividades comprovadas através do Anexo 
XXVII. 
 

R$ 2.000,00  

Hospital das Clinicas / UFG 

17th World Congress On Breast Diseases of the 
senologic International Society - SIS / 17º 
Congresso Mundial de Mastologia. II Fórum 
Interdisciplinar em Saúde da Mama. Participação e 
apresentação de trabalho científico pela Srª Marta 
Valéria Calatayud Carvalho, com os temas: 1)"Health 
care network: service flow of women with breast cancer 
at Goiânia, Goiás", 2)"The rescue of self-esteem and 
external image in women with breast cancer" e 
3)"Intersectoral action for promotion of self esteem in 

R$ 2.000,00  
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women with breast cancer-report of experience". 
Evento realizado no período de 10 a 13 de Outubro de 
2012 na cidade de Salvador - BA.Marta Valéria 
Calatayud Carvalho 
 
OBS: Atividades comprovadas através do Anexo 
XXVIII. 
 

Faculdade de Medicina / 
Departamento de Pediatria e 

Puericultura 

 
2012 Joint World Conference on social work and 
social development: Action and Impact. Apresentação 
de trabalho científico pela Drª Denise Carmen Andrade 
Neves com o tema "Domestic Violence Against Children 
and the public policies - the situation of families 
attended to at a unit of health in Goiânia - Go". Evento 
realizado no período de 8 a 12 de Julho de 2012 na 
cidade de Stockholm - Sweden.Drª Denise Carmen 
Andrade Neves 
 
OBS: Atividades comprovadas através do Anexo 
XXIX. 
 

R$ 2.000,00  

Coordenação Administrativa da 
Diretoria de Enfermagem / 
Hospital Das Clinicas / UFG 

 
XIII Pan American Nursing Research Colloquium. 
Participação e apresentação de trabalho científico pela 
Srª Lillian Kelly Lopes com o tema "Avaliação da Prova 
Tuberculínica, conhecimento e adesão às medidas de 
Precauções para aerosóis em profissionais da saúde em 
um Hospital de doenças infecciosas da Região Centro-
oeste, Brasil". Evento realizado no período de 5 a 7 de 
Setembro de 2012 na cidade de Miami-Flórida. Mestre 
Lillian Kelly de Oliveira Lopes 
 
OBS: Atividades comprovadas através do Anexo 
XXX. 
 

R$ 2.000,00  

Hospital das Clinicas / UFG 

 
XIII Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e 
Epidemiologia Hospitalar. Participação e apresentação 
de trabalho cientifico pela Cyanéa Ferreira Lima Gebrim 
com os temas: 1)"Análise da limpeza e desinfecção de 
Superfícies ambientais, equipamentos e artigos não 
criticos de unidades neonatais", 2)"Principais infecções 
relacionadas à assistência em saúde em unidades de 
terapia intensiva neonatal: Revisão Sistemática da 
Literatura" e 3) "Prevalência de profissionais de saúde e 
áreas de apoio colonizados por staphylococcus SP. 
Produtores de Lecitinase". Evento realizado no período 
de 7 a 10 de Novembro de 2012 na cidade de Santos-SP. 
Cyanéa Ferreira Lima Gebrim 
 

R$ 2.000,00  
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OBS: Atividades comprovadas através do Anexo 
XXXI. 
 

Coordenação de Pacientes 
Externos / Hospital das 

Clinicas/UFG 

 
V Congresso Ibero-Americano de Pesquisa 
Qualitativa em Saúde. Participação e apresentação de 
trabalho científico pela Srª Solange Maria Seixas 
Martins com o tema "Acolhimento com avaliação e 
classificação de risco em um serviço de urgência 
hospitalar". Evento realizado no período de 11 a 13 de 
Outubro de 2012 na cidade de Lisboa-Portugal. Msª 
Solange Maria Seixas Martins 
 
OBS: Atividades comprovadas através do Anexo 
XXXII. 
 

R$ 2.000,00  

Laboratório de Reprodução 
Humana / Hospital das 

Clinicas/UFG 

 
25º Congresso Brasileiro de Reprodução Humana 
apresentação de trabalho científico pela Srª Tatiana 
Moreira da Silva com o tema "Efeito do ácido fólico nos 
principais parâmetros do espermograma de homens 
subférteis. Estudo Duplo-cego randomizado". Evento 
realizado no período de 15 a 17 de Novembro de 2012 na 
cidade de São Paulo-SP. Tatiana Moreira da Silva 
 
OBS: Atividades comprovadas através do Anexo 
XXXIII. 
 

R$ 1.720,00  

Serviço de cirurgia e 
Traumatologia 

Bucomaxilofacial/Hospital das 
Clinicas/UFG 

 
VIII Encontro Norte Nordeste de Cirurgia e 
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial apresentação de 
trabalhos científicos pela Luciana de Freitas Prado com 
os temas: 1)"Correção de Deformidade Dentofacial Após 
Difícil Reabilitação Oral-Relato de caso", 2) "Fratura em 
Mandíbula Atrófica Decorrente de Osteomielite em 
Paciente Sistêmicamente Comprometida-Relato de caso 
clínico"e 3)"Tratamento Conservador de Fibroma 
Ameloblástico-Relato de caso". Evento realizado no 
périodo de 15 a 17 de Novembro de 2012 na cidade de 
Belém-Pará. Lucianna de Freitas Prado 
 
OBS: Atividades comprovadas através do Anexo 
XXXIV. 
 

R$ 1.000,00  

Serviço de cirurgia e 
Traumatologia 

Bucomaxilofacial/Hospital das 
Clinicas/UFG 

 
VIII Encontro Norte Nordeste de Cirurgia e 
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial apresentação de 
trabalhos científicos pelo Felipe Guedes Bueno com os 
temas: 1) "Distonia Psicogênica Oromandibular-Relato 
de caso", 2) "Tratamento Conservador de Fratura de 
Côndilo Associada a Fratura de Sínfise Mandibular" e 3) 

R$ 1.000,00  
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"Abordagem de Fraturas Complexas do Terço Médio da 
Face-Relato de caso". Evento realizado no período de 15 
a 17 de Novembro de 2012 na cidade de Belém-Pará. 
Felipe Guedes Bueno 
 
OBS: Atividades comprovadas através do Anexo 
XXXV. 
 

Faculdade de Medicina / Depto 
de Cirurgia/Serviço de Cirurgia 

Aparelho Digestivo 

 
10th World Congress of the International Hepato-
Pancreato-Biliary Association Participação e 
apresentação de trabalho científico pelo Profº 
Claudemiro Quireze Junior com o tema "New 
Experimental Model Non Heart Beating Donor Cardiac 
in Pigs". Evento realizado no período de 1 a 5 de Julho 
de 2012 na cidade de Paris-França. Dº Claudemiro 
Quireze Junior  
 
OBS: Atividades comprovadas através do Anexo 
XXXVI. 
 

R$ 2.000,00  

Diretoria de 
Enfermagem/Hospital das 

Clinicas / UFG 

 
Congresso Brasileiro de Enfermagem em Nefrologia 
Participação e apresentação de trabalhos científicos 
pela Srª Zenilda Pereira da Silva com os temas: 
1)"Experiência Inicial de um Serviço de Hemodiálise na 
Execução de Punções de Fístula Arteriovenosa pela 
Técnica de Buttonhole", 2)"Elaboração de Instrumento 
Didático Operacional para pacientes em Diálise 
peritoneal" e 3)"Hemodiálise em Neonatais: Relatos de 
cinco casos em Goiânia". Evento realizado no período de 
16 a 18 de Novembro de 2012 na cidade de Araras-SP. 
Enfª Zenilda Pereira da Silveira 
 
OBS: Atividades comprovadas através do Anexo 
XXXVII. 
 

R$ 1.350,00  

Hospital Das Clinicas / UFG 

 
XIII Pan American Nursing Research Colloquium 
Participação e apresentação de trabalhos científicos 
pela srª Edinamar Aparecida Santos da Silva com os 
temas: 1) "Mestrado Profissional: Uma Experiência de 
Implantação da Educação Permanente na Estratégia 
Saúde da Família" 2)"Parceria entre Serviços de Saúde 
e Universidade Contribuindo com a sexualidade na 
Escola". Evento realizado no período de 05 a 07 de 
Setembro de 2012 na cidade de Miami-Flórida. 
Edinamar Aparecida Santos da Silva 
 
OBS: Atividades comprovadas através do Anexo 
XXXVIII. 

R$ 2.000,00  
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UFG /Hospital das Clinicas / 
Seção de Psicologia  

 
XI Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca 
Conhecimento em Rede Apresentação de Trabalho 
Científico pela  Srª Joana D'Arc Silvério Porto Inacio 
com o tema "Avaliação da Qualidade de Vida em 
pacientes com cardiomiopatia Chagásica submetidos à 
Terapia Celular". Evento realizado no período de 31 de 
maio de 2012 a 02 de Junho de 2012 na cidade de 
Gramado-RS. Msª Joana D'Arc Silverio Porto Inacio 
 
OBS: Atividades comprovadas através do Anexo 
XXXIX. 
 

R$ 2.000,00  

Faculdade de Medicina da 
UFG/Depto de Cirurgia 

 
The American Society of  Colon & Rectal Surgeons 
Apresentação de tranbalho científico pelo Profº Enio 
Chaves de Oliveira com o tema "False-Negative 
Rectoanal Inhibitory Reflex In Acquired Megacolon." 
Evento realizado no período de 2 a 6 de Junho de 2012 
na cidade de San Antonio, Texas - EUA. Drº Enio 
Chaves de Oliveira 
 
OBS: Atividades comprovadas através do Anexo 
XL. 
 

R$ 2.000,00  

Valor Total  R$ 27.733,00 

 
 

3.7.3 - ATIVIDADES REALIZADAS PELO SESMT / FUNDAHC 
 

O SESMT (Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho) da FUNDAHC 
tem por objetivo reduzir e/ou eliminar os riscos inerentes ao trabalho, com a aplicação de 
princípios, diretrizes e desenvolvimento de ações, para preservar a integridade física e a saúde 
dos trabalhadores. O SESMT/FUNDAHC atualmente composto com 02 (dois) técnicos em 
Segurança do Trabalho, conta com os serviços terceirizados da Clinica Conceito – Excelência em 
Medicina do Trabalho. Os Serviços Especializados em Medicina e Segurança do Trabalho 
desenvolve programas que tem por objetivo a função preventiva. Para isto, conta com a 
colaboração da direção da empresa, pois é esta que executa as ações previstas nos programas de 
prevenção, cobrando o cumprimento das normas pelos colaboradores. 

Principais atividades realizadas pelo Serviço de Segurança do Trabalho em 2012: 

• Antecipação e reconhecimento dos riscos ambientais nos locais de trabalho, com 
avaliações qualitativas e quantitativas, registrados em relatórios, com suas devidas 
medidas de controle. 
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• Acompanhamento de pericias a fim de realizar levantamento do ambiente de trabalho à 
exposição aos riscos ocupacionais; 

• Acompanhamento dos programas como: PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais e PCMSO – Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional (reavaliação 
e implementação anual de ambos os programas) e inclusão das exigências da NR-32 nestes 
programas; 

• Inspeções diárias de segurança realizadas pelos técnicos em segurança, nos locais de 
trabalho averiguando a necessidade, o uso e recomendações de equipamento de proteção 
individual e coletiva; 

• Realização de consultas ocupacionais pelo médico do trabalho; 
• Solicitação dos exames complementares: otorrinolaringologia, fonoaudiologia, laboratorial, 

imagem RX, audiometria, dentre outros; 
• Realização da montagem, eleição e treinamento para os Cipeiros; 
• Investigação dos acidentes de trabalho ocorridos e tomada de providencias relativo a 

cada caso; 
• Treinamento combate a princípio de incêndio, Primeiros Socorros e Brigada de Incêndio; 
• Implantação da extensão do SESMT/FUNDAHC para o Hospital Maternidade Dona Iris; 
• Inspeções mensais e acompanhamento nas licitações para trocas e recargas dos 

Extintores; 
• Realização da SIPAT; 

 

 

XII SIPAT – Abertura do evento em 05/11/2012 
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XII SIPAT – Palestrante: Dra. Fernanda Melo 
Tema: Imunização para profissional da saúde e prevenção controle de infecções. 

  

Palestrante: Dr. Fábio Santana Mouro  
Tema: Câncer de Laringe 
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Treinamento: Primeiros Socorros e Brigada de Incêndio 
Corpo de Bombeiros – Tenente Medeiros 

  
• Os funcionários são orientados através de palestras, treinamentos e ordens de serviço a 

fim de evitar acidentes do trabalho e/ou doenças ocupacionais. 
 

RELATÓRIO DO PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DO PPRA 

- Antecipação dos riscos ambientais – outubro 2012. 

- Reconhecimento dos riscos ambientais – outubro 2012. 

- Avaliação Qualitativa dos riscos – outubro 2012. 

- Avaliação Quantitativa – outubro 2012 

- Implantação das Medidas de Prevenção e Controle – janeiro a dezembro 2012. 

- Monitoramento da Exposição aos Riscos – janeiro a dezembro 2012. 

- Obtenção de dados indicativos de possível comprometimento à saúde: outubro.  

- Registro de dados – outubro 2012. 

- Sinalização e organização dos setores produtivos – janeiro 2013 

- Divulgação dos dados – outubro 2012. 

- Cursos, treinamentos, palestras:  janeiro, abril, julho, outubro. 

- Reavaliação do PPRA – janeiro a dezembro 2012. 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS NO PPRA 

Segue abaixo a relação dos procedimentos concluídos de acordo com o planejamento e 
cronograma do PPRA de 2011/2012, descrevendo também as atividades que deverão ainda conter 
no cronograma de ações referente ao ano de 2012/2013. 

- Manter e adotar o uso dos EPI´s descartáveis conforme recomendação técnica, mas ainda 
necessita da adoção dos outros equipamentos de proteção que contem maior durabilidade, como 
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por exemplo, calçados de segurança, avental, protetor facial, luvas para alta temperatura, dentre 
outros, com o controle da ficha de EPI. 

- Realizou-se avaliação qualitativa e quantitativa nos ambientes de trabalho dos funcionários da 
FUNDAHC, para levantamento dos riscos inerentes à função e as atividades exercidas, a fim de 
dar subsídios às medidas de controle mais eficazes e efetivas a serem adotadas, sendo 
registrados nos programas prevencionistas.  

- Para atendimento à Norma Regulamentadora nº 13, o Profissional/RT.: Juarez Batista de Faria – 
Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho CREA 27078/D.MG – está responsável pelas 
inspeções preventivas periódicas e manutenção das caldeiras nº118 e 120 e as 3 autoclaves do 
CME. 

- A aquisição de mobiliários ergonômicos: estão sendo adquiridos conforme disponibilidade de 
recursos financeiros para este fim, sendo priorizados os locais em situação mais critica. 

- Quanto ao sistema fixo de combate a incêndios e o reservatório de água, como depende de 
disponibilidade de recursos financeiros, encontra-se em estudo para elaboração de novo projeto 
de execução. 

- Não foi constituída brigada de incêndio, porém, foi ministrado o treinamento de prevenção e 
combate a incêndio para todos colaboradores da FUNDAHC no auditório do CEROF. 

- Conforme o relatório de inspeção do Corpo de Bombeiros na datado de 15 de agosto de 2011, 
foram realizadas as adequações dos pisos das escadas e rampas com material antederrapante. 
Restando alguns itens a serem solucionados, tais como: 

1. Iluminação de Emergência – NT n. 18 do CBMGO 
a) Instalar ou manter sistema de iluminação de emergência conforme Norma Técnica n. 

18 do CBMGO; 
b) Instalar pontos de iluminação de emergência, distanciados entre si no máximo a 15m, 

nas rotas de fuga, corredores, escadas e acessos. 
2. Sinalização de Emergência 

a) Sinalizar a entrada dos elevadores com a simbologia e ou inscrição de “Proibido 
utilizar o elevador em caso de incêndio”; 

b) Sinalizar com simbologia e/ou inscrição os equipamentos de combate a incêndio 
(Hidrante, Bomba de incêndio, alarme de incêndio, abrigo de mangueira, outros). 

3. Instalações Preventivas 
a) Instalar ou manter sistema de hidrante e mangotinho/sprinklers conforme projeto 

aprovado pelo CBMGO; 
b) Instalar ou manter sistema de alarme e ou detecção de incêndio de acordo com 

projeto aprovado pelo CBMGO; 
c) Instalar alimentação elétrica da bomba independente e anterior à chave geral de 

energia; 
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d) Manter caixas de incêndio (visíveis, desobstruídas, sinalizadas, equipadas com 
acessórios em condições de uso: adaptador, esguicho, mangueira, registro globo); 

e) Realizar manutenção geral no registro de recalque/passeio e ou pintar a tampa 
metálica de cor vermelha com inscrito “incêndio”. 

4. Central de GLP – NT n. 28 do CBMGO 
a) Afastar a central de GLP no mínimo 1,5m de aberturas em nível inferior ao recipiente, 

3m de materiais combustíveis; 
b) Retirar permanentemente os recipientes de GLP do interior da edificação, utilizar 

central de gás. 
5. Saída de Emergência – NT n.11 do CBMGO 

a) Construir rota de fuga, com a sinalização de saída de emergência, orientando a 
evacuação rápida e segura da edificação ; 

b) Instalar guarda corpo com altura mínima de 1,05m, preenchido conforme (15cm) 
exigência normativa; 

c) Instalar corrimão em ambos os lados da escada, com altura entre 80cm e 92cm do 
piso, fixados somente pela sua parte inferior, com largura entre 3,8 e 6,5cm afastado 
4cm da parede e extremidade voltadas para a parede. 

6. Outras Exigências e Orientações 
a) Construir reservatórios para o tanque de diesel do gerador de energia.  

 

TREINAMENTOS / PALESTRAS REALIZADAS EM 2012: 

 
Treinamento / Palestra 

Nº de funcionários 
participantes 

 
Data 

Ambiente/Condições de trabalho/Riscos dos 
processos produtivos e Metodologia de 
investigação/análise de acidentes e doenças do 
trabalho. 

 
16 

 
23/04/2012 

Produção do Mapa de Risco e atribuições da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 
CIPA. 

 
16 

 
25/04/2012 

Legislação Previdenciária e Legislação 
Trabalhista 

10 27/04/2012 

Noções sobre acidentes e doenças do trabalho 11 02/05/2012 
Princípios gerais de higiene do trabalho e de 
medidas de controle de riscos/ e organização da 
CIPA e outros assuntos necessários ao exercício 
das atribuições da Comissão. 

 
16 

 
03/05/2012 

Imunização para profissional de saúde e 
prevenção e controle de infecções 

34 05/11/2012 



 

Câncer de Laringe 
Primeiros Socorros e Brigada de Incêndio
Os riscos do acidente do trabalho hospitalar
OBS: Atividades comprovadas através do
 

COMPARATIVO DOS RESULTADOS FINANCEIROS 2011 / 2012:
 

O apoio da FUNDAHC na execução dos projetos vinculados a área da saúde, com 
especial destaque para as atividades desenvolvidas no Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás e no Hospital e Maternidade Dona Íris, proporcionou em 2012 uma 
movimentação de receitas e despesas na contabilidade da Fundação na ordem de 
27.811.148,93 (vinte e sete milhões oitocentos e onze mil cento e quarenta e oito reais e 
noventa e três centavos), demonstrando um
relação aos recursos administrados no exercício anterior, conforme 
abaixo: 

 0 

 
 
 
 
 

27 
Primeiros Socorros e Brigada de Incêndio 50 
Os riscos do acidente do trabalho hospitalar 46 

: Atividades comprovadas através do Anexo XLI. 

COMPARATIVO DOS RESULTADOS FINANCEIROS 2011 / 2012:

O apoio da FUNDAHC na execução dos projetos vinculados a área da saúde, com 
especial destaque para as atividades desenvolvidas no Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás e no Hospital e Maternidade Dona Íris, proporcionou em 2012 uma 

tação de receitas e despesas na contabilidade da Fundação na ordem de 
inte e sete milhões oitocentos e onze mil cento e quarenta e oito reais e 

, demonstrando um incremento de recursos na ordem de 
relação aos recursos administrados no exercício anterior, conforme se pode observar 
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08/11/2012 
08/11/2012 
09/11/2012 

COMPARATIVO DOS RESULTADOS FINANCEIROS 2011 / 2012: 

O apoio da FUNDAHC na execução dos projetos vinculados a área da saúde, com 
especial destaque para as atividades desenvolvidas no Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás e no Hospital e Maternidade Dona Íris, proporcionou em 2012 uma 

tação de receitas e despesas na contabilidade da Fundação na ordem de R$ 
inte e sete milhões oitocentos e onze mil cento e quarenta e oito reais e 

incremento de recursos na ordem de 27,68 % em 
se pode observar no gráfico 
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CONCLUSÃO: 
 
 Considerando os objetivos e as metas traçadas para o exercício de 2012, observa-se que 
todas as atividades propostas no Plano de Trabalho superaram as expectativas, uma vez que 
todas as atividades foram realizadas de acordo com o planejamento proposto. 
 Concluindo, consideramos que o ano de 2012 foi além de nossas expectativas, pois 
conseguimos com uma pequena e esforçada equipe administrativa da FUNDAHC, desenvolver as 
atividades planejadas, que foram incrementadas durante o ano de 2012 com a assinatura de um 
convênio com a Secretaria Municipal de Saúde, que movimentou toda a equipe e em um curto 
espaço de tempo, conseguimos nos organizar para planejar, estruturar e por em funcionamento o 
Hospital e Maternidade Dona Íris, que atualmente encontra-se com cerca de 60 % de sua 
capacidade instalada em funcionamento. 
 Portanto, entendemos que estamos no caminho certo, cumprindo com os objetivos e 
finalidades definidas pelos instituidores da FUNDAHC.  
 

 
 

Goiânia, 18 de Fevereiro de 2013. 
 

         
 
 
 

                                                    José Antonio de Morais 
          Diretor Executivo da FUNDAHC 

 
 

 

 


