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MENSAGEM DA DIRETORIA 

 

Senhores Conselheiros, 

 

Após mais um ano de muitas atividades, a Diretoria Executiva da FUNDAHC 

tem a grata satisfação de apresentar o Relatório Anual de Atividades da 

instituição, que de forma resumida apresenta todas as atividades desenvolvidas 

pela Fundação no exercício de 2014, relacionando as atividades planejadas 

para aquele exercício, com as atividades realmente realizadas, demonstrando o 

cumprimento dos objetivos e finalidades definidos nos Estatutos da Fundação. 

 

Como é de conhecimento dos ilustres conselheiros, o Plano de Trabalho e a 

Proposta Orçamentária aprovada pelo Conselho Curador da FUNDAHC para 

o exercício de 2015, muitos dos projetos ali destacados e que foram 

desenvolvidos pela Fundação no ano de 2014 e aqui relatados, terão 

continuidade no exercício de 2015, com projeções de ampliação de nossas 

atividades à medida da capacitação gradual da equipe de colaboradores da 

FUNDAHC, que vem se esforçando a cada dia para alcançar os níveis mais 

elevados de excelência no cumprimento da missão da Fundação, para que a 

instituição possa alcançar sempre os objetivos e anseios almejados por seus 

instituidores. 

Atenciosamente, 

 

 

José Antonio de Morais 

Diretor Executivo da FUNDAHC 
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  INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS  

 

Instituída em 1998, a Fundação de Apoio ao Hospital das Clinicas da UFG 

(FUNDAHC) vem a cada dia cumprindo com determinação o seu papel de 

apoiar o Hospital das Clinicas da UFG e outras unidades afins, ligadas ou não 

à Universidade Federal de Goiás, na execução de projetos e atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e assistência à saúde da população goianiense, 

auxiliando na gestão de recursos humanos, na aquisição de equipamentos e 

materiais permanentes, aquisição de materiais de uso médico hospitalar, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e outros, sempre em consonância com 

os objetivos e finalidades estabelecidos nos Estatutos da instituição. 
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COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO E 
ADMINISTRAÇÃO  

 
Compõe a administração superior da FUNDAHC o Conselho Curador, 

o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva, órgãos que são regidos por Estatuto 
aprovado pela Curadoria de Fundações do Ministério Público do Estado de 
Goiás, que está averbado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas sob n° 
1267.232 em 09/01/2013. 

 
CONSELHO CURADOR 
O Conselho Curador, como órgão de orientação superior da FUNDAHC é 
formado por 09 (nove) conselheiros, sendo eleitos pelos membros do 
Conselho em exercício, sendo 05 (cinco) indicados pelo Conselho 
Universitário da Universidade Federal de Goiás e pelo menos um dos 
membros deverá provir de entidades científicas, empresariais ou profissionais, 
sem vínculo com a instituição apoiada (UFG). 
 
Composição em 31/12/2014: 
Vardeli Alves de Moraes (Presidente) 
Marcelo Medeiros 
Edward Madureira Brasil 
Orlando Afonso Valle do Amaral 
José Garcia Neto 
Sizenando da Silva Campos Júnior 
Paulo de Tarso Ferreira Castro 
Mauricio Guilherme Campos Viggiano 
José Antonio de Morais 
 
CONSELHO FISCAL 
O Conselho Fiscal é composto de três membros, sendo eleitos pelo Conselho 
Curador da FUNDAHC. 
 
Composição em 31/12/2014: 
Walter Nilton Celestino da Silva (Presidente) 
Wheyllia Barros Marinho 
Patrícia de Araújo Costa Caetano 
 
DIRETORIA EXECUTIVA 
Membro escolhido e eleito pelo Conselho Curador da FUNDAHC. 
 
José Antonio de Morais 
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA INTERNA 

 

 Para oferecer serviços de qualidade, a FUNDAHC  conta atualmente 

com uma equipe de colaboradores altamente capacitados para melhor servir os 

coordenadores e colaboradores dos projetos, refletindo em melhor 

atendimento à saúde da População. A Fundação tem ampliado e fortalecido 

sua atuação no sentido de contribuir para que o Hospital das Clínicas da UFG 

e o Hospital e Maternidade Dona Íris possam cumprir com seus objetivos 

institucionais. 
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PLANO DE TRABALHO - 2014 ATIVIDADES RELATADAS - 2014 

METAS E OBJETIVOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

O OBJETIVOS GERAIS DA FUNDAHC: 

 Apoiar técnica e financeiramente programas de assistência médico-hospitalar, ensino 
e pesquisa em geral. 

 Manter, parcial ou integralmente, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás, bem como, outras unidades afins, ligadas ou não a Universidade.  

 Fomentar a formação de recursos humanos através da participação em eventos 
científicos. 

 Conceder bolsas de estudos a níveis de graduação, extensão e pós-graduação.  

 METAS GERAIS DA FUNDAHC:  
 
Para o exercício de 2014, os órgãos de administração da Fundação estipularam no Plano de 
Trabalho as seguintes METAS GERAIS a serem alcançadas pela FUNDAHC no apoio ao 
desenvolvimento dos projetos:  
 
ENSINO: Proporcionar o apoio logístico e as condições administrativas e gerenciais 
necessárias para que o Hospital das Clínicas e outras unidades da Universidade Federal de 
Goiás 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, bem 
como alunos dos cursos técnicos, tanto da rede pública quanto da rede privada.  

PESQUISA: Apoiar técnica, administrativa e financeiramente às várias atividades de 
pesquisas desenvolvidas na área de saúde, notadamente no âmbito da Faculdade de 
Medicina e do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, com destaque para 
a captação de projetos junto aos órgãos e instituições financiadoras de estudos e ensaios 
clínicos, a serem desenvolvidas por docentes e demais profissionais ligadas às unidades 
acadêmicas da Universidade Federal de Goiás.  

ASSISTÊNCIA À SAÚDE: 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, IPTSP e o Hospital e 
Maternidade Dona Íris 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. 
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INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA : Apoiar a readequação da área física do 
Hospital das Clínicas e de outras unidades de saúde da Universidade Federal de Goiás e do 
Hospital e Maternidade Dona Íris, 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. 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. 
 
 

 

RECURSOS HUMANOS: Administrar os processos em todas as suas etapas, apoiando a 
atualização, aperfeiçoamento, treinamento e outras necessidades relacionados à equipe de 
colaboradores da Fundação, para que o Hospital das Clínicas, outras unidades da UFG e o 
Hospital e Maternidade Dona Íris possam desenvolver suas atividades com qualidade, 
eficiência e eficácia. 

 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL : Patrocinar, apoiar e programar ações com as atividades de 
caráter social, cultural, educativo e científico, mediante projetos de extensão a serem 
desenvolvidos em parceria com a Universidade Federal de Goiás, com a iniciativa privada 
e demais órgãos públicos e seus conselhos.  

 

 

 

 

Como se pode observar nos projetos a serem relatados a seguir, todos praticamente 
contemplam de forma direta ou indireta as referidas atividades na execução dos projetos, 
programas e serviços desenvolvidos pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Goiás, pelas demais Unidades de Saúde da UFG e pelo Hospital e Maternidade Dona Íris 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Goiânia, conforme projetos planejados 
e relatados a seguir:  
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            DOS PROJETOS ADMINISTRADOS PELA FUNDAHC 

 (Item 4 do Plano de Trabalho) 

4.1.  Pesquisa de estudo clínico 
denominado “Eficácia e segurança da 
combinação em dose fixa de 
Perindopril5 mg / Indapamida 1,25 mg 
/ Amlodipina 5 mg em comparação com 
Perindopril 5 mg / Indapamida 1,25 mg 
em pílula única em sujeitos com 
hipertensão arterial essencial não 
controlada após um mês de tratamento 
com Perindopril 5 mg / Indapamida 
1,25 mg em pílula única com titulação 
condicional baseada no controle da 
pressão sanguínea com até Perindopril 
10 mg / Indapamida 2,5 mg / 
Amlodipina 10 mg.Um estudo 
internacional de superioridade 
multicêntrico, randomizado, duplo-
cego com duração de 12 semanas.”, 
coordenada pelo Prof. Paulo César 
Brandão Veiga Jardim da Liga de 
Hipertensão do HC/UFG, com 
financiamento pela ADIR / Institut de 
Roche Internationales Servier 
(FRANÇA), representada pela empresa 
Chiltern Pesquisa Clínica Ltda. O estudo 
foi iniciado em Setembro/2013 e está na 
fase de recrutamento e seleção de 
pacientes, de acordo com o protocolo da 
pesquisa aprovado pela Comissão de 
Ética em Pesquisa do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de 
Goiás. A estimativa é de recrutamento e 
seleção de 10 pacientes até o final da 
pesquisa.     

4.1- Execução: Neste Estudo foram 
selecionados 66 participantes. Dentre eles 
apenas 01 foi incluído no estudo, mas logo 
em seguida, antes da randomização, houve 
a retirada deste participante por não atender 
aos critérios de inclusão. Houve um grande 
esforço da equipe em selecionar e incluir 
pacientes, entretanto os critérios de 
inclusão de participantes previstos pelo 
protocolo dificultaram a inclusão de 
pacientes tendo em vista o perfil dos 
pacientes atendidos no serviço ambulatorial 
do HC/UFG. 
 
Protocolo da pesquisa: nº CL3–06593-006 
Pesquisador Responsável: Paulo César 
Brandão Veiga Jardim 
Pesquisadores Participantes: Thiago de 
Souza Veiga Jardim 
Coordenadores de estudo: Ana Luiza 
Lima Sousa (enfermeira – Profª. FEN); 
Rafaela Bernardes Rodrigues (aluna pós-
graduação). 
 
Trata-se de um estudo internacional de 
superioridade multicêntrico, randomizado, 
duplo-cego com duração de 12 semanas. 
 
Nesse estudo não foi incluído nenhum 
participante, uma vez que os critérios de 
inclusão e exclusão são muito rígidos e 
dificultaram a seleção. Isso aconteceu não 
somente no Centro de Pesquisas do 
HC/UFG, mas também em outros locais no 
Brasil. 
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4.2. Pesquisa de estudo clínico 
denominado “Estudo Randomizado, 
Duplo-Cego, Controlado Por Placebo, 
de Grupos Paralelos para Avaliar o 
Efeito do SAR236553/REGN727 na 
Ocorrência de Eventos 
Cardiovasculares em Pacientes que 
Apresentaram uma Síndrome 
Coronariana Aguda Recentemente” – 
Número do Estudo: EFC11570 – Nome 
do Estudo: Desfechos ODYSSEY., a ser 
coordenada pelo Prof. Paulo César 
Brandão Veiga Jardim da Liga de 
Hipertensão do HC/UFG, mediante 
contrato a ser firmado com a Covance Inc 
(EUA), com financiamento pela Sanofi-
Aventis Recherche & Développement 
(FRANÇA). O estudo está em fase de 
contratação e a estimativa é de 
recrutamento e seleção de 25 pacientes até 
o final da pesquisa. 

 
Não houve eventos adversos relatados no 
Centro de Pesquisas do HC/UFG. Houve 
apenas uma emenda ao estudo que foi 
apresentada ao Comitê de Ética do Hospital 
das Clinicas da UFG e ainda está 
tramitando, em razão de pendências não 
atendidas pelo patrocinador.  

 
Não houve nenhuma modificação no 
projeto inicialmente submetido para análise  

 
Os documentos comprobatórios deste 
estudo fazem parte do ANEXO I e 
ANEXO II. 
 
 
 
4.2. Execução: Foi selecionado e incluso 
apenas 01 paciente. Este participante foi 
retirado do estudo antes da randomização 
por decisão do pesquisador responsável. O 
centro está empenhando esforços para  
encontrar e incluir pacientes no estudo que 
preencham os critérios de inclusão 
estabelecidos no protocolo.  
 
Protocolo da Pesquisa: nº EFC11570 – 
ODYSSEY 
Pesquisador Responsável: Paulo César 
Brandão Veiga Jardim 
Pesquisadores Participantes: Thiago de 
Souza Veiga Jardim e Simone Dias Souza 
(aluna de pós-graduação) 
Coordenadores de estudo: Ana Luiza 
Lima Sousa (enfermeira – Profª. FEN); 
Rafaela Bernardes Rodrigues (aluna pós-
graduação) 
Não houve eventos adversos importantes, 
mas houve modificação no projeto 
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4.3. Pesquisa de estudo clínica 
denominada “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, 
coordenado pela Profª. Denise Sisterolli 
Diniz, professora do Departamento de 
Clínica Médica da FM/UFG, com 
financiamento F. Hoffmann-La Roche 
Ltd. / PPD Development, LP. O estudo foi 
iniciado em 2012 e encontra-se em 
andamento, de acordo com o protocolo da 
pesquisa aprovado pela Comissão de 
Ética em Pesquisa do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de 
Goiás, com o estudo sendo realizado com 
2 pacientes. 

 

4.4. Pesquisa de estudo clínico 
denominado “Estudo randomizado, 
duplo-cego, double-dummy, de grupos 
paralelos, para avaliar a eficácia e a 

inicialmente submetido para analise. Foi 
apresentada a Emenda 6 - já submetida ao 
Comitê de Ética do Hospital das Clinicas 
da UFG e aprovada. Ocorreram Eventos 
Adversos em outros centros de pesquisa 
participantes do estudo e estes eventos já 
foram submetidos ao CEP. 

 
Os documentos comprobatórios deste 
estudo fazem parte do ANEXO III e 
ANEXO IV. 
 
 
4.3 - Execução: Este estudo encontra-se 
atualmente com dois pacientes 
randomizados e estão em fase de 
acompanhamento. Já estão em fase de 
visita, e foram realizadas 17 coletas de 
amostra de exames biológicos e infusão de 
medicamento.  
Protocolo da Pesquisa: n.º WA 25046 
Registro de Protocolo no CEP: 155/2010. 

Estudo encontra-se em andamento com 02 
(dois) pacientes randomizados.  
 
Os documentos comprobatórios deste 
estudo fazem parte do ANEXO V e 
ANEXO VI. 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. Execução: Este estudo está na fase 
aberta da pesquisa. Foram realizados visita 
a 13 pacientes para a amostra de exames 
biológicos e infusão de medicamento.  
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segurança de ocrelizumab em 
comparação ao Interferon Beta-1a 
(Rebif®) em pacientes que apresentam 
esclerose múltipla recidivante”, 
coordenado pela Profª. Denise Sisterolli 
Diniz, professora do Departamento de 
Clínica Médica da FM/UFG, com 
financiamento pela F. Hoffmann-La 
Roche Ltd. / Quintiles, Inc. O estudo foi 
iniciado em 2012 e encontra-se em 
andamento, de acordo com o protocolo da 
pesquisa aprovado pela Comissão de 
Ética em Pesquisa do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de 
Goiás, com o estudo sendo realizado com 
03 pacientes.    

 

 

4.5. Pesquisa de estudo clínico 
denominado “Estudo de 12 meses, 
randomizado, com dose e avaliador em 
caráter cego para comparar a eficácia e 
segurança fingolimode 0,25 mg e 0,5 mg 
administrado oralmente uma vez ao dia 
com acetato de glatirâmer 20 mg 
administrado subcutâneamente uma 
vez ao dia em pacientes com esclerose 
múltipla remitente recorrente”– 
Protocolo nº CFTY720D2312, 
coordenado pela Drª. Denise Sisterolli 
Diniz, professora do Departamento de 
Clínica Médica do Hospital das Clínicas 
da UFG, com financiamento pela empresa 
Novartis Pharma AG, contratada pela a 
empresa PPD Development, LLC (EUA). 
O estudo foi iniciado após aprovação pela 
Comissão de Ética em Pesquisa do 
Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás, com previsão de 

 
Protocolo da Pesquisa: nº WA21092 
 
Este estudo foi aprovado em 13/jan/2012 e 
está com três pacientes, que foram 
randomizados e estão em fase de 
acompanhamento. 
 
Os documentos comprobatórios deste 
estudo fazem parte do ANEXO VII e 
ANEXO VIII. 
 
 
 
 
 
 
 
4.5. Execução: Este estudo está sendo 
desenvolvido no âmbito do Hospital das 
Clinicas da UFG e foi aprovado no Comitê 
de Ética e Pesquisa do Hospital das 
Clinicas da UFG no dia 11/04/2014. 
Atualmente está com 02 pacientes em fase 
de Screening (visita de seleção). Foram 
realizados vários exames de sangue e está 
aguardando os resultados para confirmar se 
podem entrar no critério de inclusão do 
estudo.  
 
Protocolo: nº CFTY720D2312 

Os documentos comprobatórios deste 
estudo fazem parte do ANEXO IX e 
ANEXO X. 
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recrutamento de no máximo 12 (doze) 
pacientes para a pesquisa. 

 

 

4.6. 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, coordenado 
pela Dra. Maria Selma Neves da Costa, 
médica do Serviço de Urgência em 
Pediatria – SERUPE, com financiamento 
pelo laboratório Sanofi Pasteur Inc. O 
estudo iniciou em Setembro/2011 e 
encontra-se em andamento, de acordo 
com o protocolo da pesquisa aprovado 
pela Comissão de Ética em Pesquisa do 
Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás, com previsão de 
recrutamento / seleção de no máximo 800 
pacientes para a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
4.6 - Execução: Este estudo está sendo 
desenvolvido no Hospital das Clinicas da 
UFG com a finalidade de Pesquisa Clinica 
para avaliação de vacina 
         
Protocolo da Pesquisa: Processo nº. 087/ 
2011 
Pesquisadora Responsável: Dra. Maria 
Selma Neves Costa 
Estagiários: Camila Silva Furtado, Naiane 
Mateus Assis, Marcela Sousa Carvalho, 
Ana Paula Leão Jabur, Rubens Ferreira 
Caldas e Amélia Cristina Modzinski Silva. 
Pesquisadores Participantes: Flávio H. A. 
Lima, Alexandra V. Gonçalves, Natália 
Vieira Dias, Rafael Alfaia, Danilo de 
Freitas Magalhães. 
 
A pesquisa está na fase de coleta, análise e 
discussão dos resultados desta pesquisa,  
 
Pesquisa publicada no jornal: "The new 
england journal of medicine." 
(link:http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/
NEJMoa1411037) 
 
Nenhum evento adverso grave foi 
relacionado ao produto investigacional 
(vacina contra dengue). Os dados 
publicados mostram que a vacina é bastante 
segura e que os eventos adversos foram 
semelhantes ao placebo. Poucos eventos 
adversos sérios ocorreram no Centro de 
Pesquisa e todos foram notificados ao 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
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das Clinicas da UFG. O estudo teve uma 
prorrogação da fase hospitalar por mais 
dois anos.  
 
O estudo teve uma emenda que foi 
submetida ao Conselho Nacional de Ética 
em Pesquisa e ao CEP do HC/UFG. Todos 
os participantes foram convidados a 
continuar por mais dois anos no estudo, 
sendo acompanhados na fase hospitalar, 
onde a equipe busca, diariamente, possíveis 
internações hospitalares dos participantes. 
Através de visita ao HC ou com realização 
de visita domiciliar pela equipe do estudo, 
todos os voluntários foram questionados se 
desejavam continuar participando no 
estudo por mais dois anos, a partir de 2015. 
Os que aceitaram, assinaram novo Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido.  
 
Resultados: Os primeiros resultados da 
pesquisa publicados mostraram que:  
A vacina preveniu 60,8% dos casos de 
dengue em crianças e adolescentes entre 9 
e 16 anos de idade (idade em que os 
participantes entraram  no estudo). 
A eficácia (ou seja, a proteção) da vacina, 
foi observada contra cada um dos quatro 
tipos de vírus que causam a dengue. 
A vacina reduziu a forma grave da doença 
e a hospitalização devido à dengue, dentro 
do período observado.  
 A vacina mostrou-se muito segura e não há 
reações diferentes das reações já 
conhecidas de outras vacinas 
comercializadas. Estes resultados foram 
amplamente divulgados na imprensa 
especializada, foram informados ao 
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4.7. Pesquisa de estudo clínico 
denominado “Um estudo multicêntrico, 
duplo-cego, randomizado, fase 3, para 
comparar a eficácia e segurança da 
Micafungina versus Anfotericina B 
Desoxicolato no tratamento de 
Candidíase Neonatal” a ser 
coordenadopela Dra. Fernanda Aparecida 
de Oliveira Peixoto, médica da Unidade 
de Terapia Intensiva Neonatal do 
HC/UFG, com financiamento pelo 
laboratório Astellas Pharma Global 
Development, Inc. / PPD Development, 
LLc, de acordo com o protocolo da 
pesquisa aprovado pela Comissão de 
Ética em Pesquisa do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de 
Goiás. O estudo está na fase de 
recrutamento dos voluntários, estando 
previsto a inclusão de 02 pacientes no 

CEP/HC-UFG e enviados por carta 
registrada a cada um dos participantes do 
estudo. 
 
Atualmente o Centro de Pesquisa está 
realizando a aplicação de vacina nos 
participantes do estudo (iniciamos no 
segundo semestre de 2014 e continuaremos 
no primeiro semestre de 2015); todos os 
participantes que desejaram, receberam a 
vacina Pentacel, já licenciada e 
comercializada no nosso país.  
 
Os documentos comprobatórios deste 
estudo fazem parte do ANEXO XI e 
ANEXO XII. 
 
4.7. Execução: Neste Estudo foram pré-
selecionados no centro de pesquisa, quatro 
participantes, que por sua vez não foram 
incluídos no estudo por não atenderem aos 
critérios de inclusão ou por recusa dos 
responsáveis. Tendo em vista a dificuldade 
de seleção dos pacientes para o protocolo 
em questão, o estudo foi encerrado por 
decisão do patrocinador e a carta de 
encerramento foi submetida ao Comitê de 
Ética.  
 
Protocolo da Pesquisa: nº 03490312.8. 
2006.5078 
Pesquisadora Responsável: Fernanda 
Aparecida de Oliveira Peixoto 
Coordenadores de estudo: Ana Luiza 
Lima Sousa (enfermeira – Profª. 
FEN/UFG); Rafaela Bernardes Rodrigues 
(aluna pós-graduação). 
 
Este estudo e uma Pesquisa Clinica com o 
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estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Pesquisa de estudo clínica 
denominada “Um estudo de três partes 
de Eltrombopag em indivíduos 
Trombocitopênicos com Síndromes 
Mielodisplásicas ou Leucemia Mieloide 
Aguda”, a sercoordenadopelo Dr. Renato 
Sampaio Tavares, médico do Serviço de 
Hematologia do Hospital das Clínicas da 
UFG, com financiamento pelo laboratório 
GlaxoSmithKline Brasil Ltda. O estudo 
encontra-se sob análise da Comissão de 
Ética em Pesquisa do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de 
Goiás, com previsão de recrutamento de 7 
voluntários para a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

tema “estudo internacional multicêntrico, 
randomizado, fase 3” 

 
O estudo não teve nenhuma apresentação 
em eventos e também não teve publicações 
em eventos científicos. 
 
Não houve eventos adversos no centro de 
pesquisa. Houve uma emenda que foi 
apresentada ao Comitê de Ética do Hospital 
das Clinicas da UFG, e também houve 
modificação no projeto inicialmente 
submetido para análise.  
 

Os documentos comprobatórios deste 
estudo fazem parte do ANEXO XIII e 
ANEXO XIV. 
 
 
4.8. Execução: Este estudo foi cancelado 
devido à falta de pacientes para participar 
da pesquisa. Segue abaixo informações 
deste estudo. 
 
Protocolo da Pesquisa: Nº TRC114968. 
Pesquisador Responsável: Dr. Renato 
Sampaio Tavares 
Pesquisadores Participantes: Drª Danielle 
Leão Cordeiro de Farias 
 
Esta é uma Pesquisa Clinica que se 
encontra encerrada por não ter 
conseguido a inclusão de nenhum paciente 
na pesquisa. 
 
Os documentos comprobatórios deste 
estudo fazem parte do ANEXO XV e 
ANEXO XVI. 
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4.9. Pesquisa de estudo clínico 
denominado “Um estudo fase III, 
aberto, multicêntrico, randomizado de 
tratamento de manutenção com 
Ofatumumabe comparado a nenhum 
tratamento adicional em sujeitos com 
Leucemia Linfocítica Crônica (LLC) 
recidivada que responderam à terapia 
de indução”, coordenado pelo Dr. Renato 
Sampaio Tavares, médico do Serviço de 
Hematologia do Hospital das Clínicas da 
UFG, com financiamento pelo laboratório 
GlaxoSmithKline Brasil Ltda, de acordo 
com o protocolo da pesquisa aprovado 
pela Comissão de Ética em Pesquisa do 
Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás. Os estudos estão na fase 
de recrutamento dos voluntários para a 
pesquisa, com previsão de recrutamento 
de 04 (quatro) pacientes. 

 

 

 

 

4.10 - Pesquisa de estudo clínico 
denominado “Estudo de fase II, não 
randomizado, aberto, para avaliação do 
Nilotinibe como tratamento para 
pacientes com diagnóstico recente de 
LMC em fase acelerada”, coordenado 
pelo Dr. Renato Sampaio Tavares, médico 
do Serviço de Hematologia do Hospital 
das Clínicas da UFG, com financiamento 
pelo laboratório Novartis Biociências 
S/A. O estudo foi iniciado após aprovação 
pela Comissão de Ética em Pesquisa do 
Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás, com previsão de 
recrutamento de no mínimo 02 (dois) 

 
4.9. Execução: Este estudo está sendo 
desenvolvido no âmbito do Hospital das 
Clinicas da UFG. Segue abaixo as 
principais informações da pesquisa: 
 
Protocolo da Pesquisa:  nº OMB112517 
 
Pesquisador Responsável: Dr. Renato 
Sampaio Tavares 
Pesquisadores Participantes: Drª Danielle 
Leão Cordeiro de Farias 
 
A pesquisa encontra-se em fase de coleta, 
análise e posterior discussão dos resultados. 
 
Resultados: Não há resultados descritos 
ainda. 
 
Os documentos comprobatórios deste 
estudo fazem parte do ANEXO XVII e 
ANEXO XVIII. 

 
 
4.10- Execução: Pesquisa contratada para 
estudo no âmbito do Hospital das Clinicas 
da UFG. Segue abaixo as principais 
informações da pesquisa: 
 
Protocolo da Pesquisa: CAMN107EBR06 
Pesquisador Responsável: Dr. Renato 
Sampaio Tavares 
Pesquisadores Participantes: Drª Danielle 
Leão Cordeiro de Farias 
Situação Atual: A pesquisa está suspensa 
junto ao patrocinador, podendo ser 
reiniciada, caso haja interesse entre as 
partes. 
Resultados: O estudo não apresentou 
nenhum resultado até o momento, uma vez 
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pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

4.11. Pesquisa de estudo clínico 
denominado “Um estudo fase III, 
randomizado, controlado, duplo-cego 
para comparar a eficácia, segurança e 
farmacocinética do GP2013 mais CVP 
versus MabThera mais CVP, seguido 
por terapia de manutenção com 
GP2013 ou MabThera em pacientes 
com Linforma Folicular em estágio 
avançado não tratado previamente”, 
coordenado pelo Dr. Renato Sampaio 
Tavares, médico do Serviço de 
Hematologia do Hospital das Clínicas da 
UFG, com financiamento pelo laboratório 
Hexal AG / PPD Development, LLc. O 
estudo foi iniciado após aprovação pela 
Comissão de Ética em Pesquisa do 
Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás, com previsão de 
recrutamento de no mínimo 02 (dois) 
pacientes. 

 

 

4.12. Pesquisa de estudo clínico 
denominado “Estudo randomizado, 
controlado, aberto e multicêntrico de 
Fase 3 do inibidor de tirosina quinase 
de Bruton (Btk), ibrutinibe versus 
tensirolimo em sujeitos de pesquisa 
com linfoma de células do manto 

que o mesmo encontra-se suspenso. 
 
Os documentos comprobatórios deste 
estudo fazem parte do ANEXO XIX e 
ANEXO XX 
 
 
 
4.11-Execução: Este estudo está sendo 
desenvolvido no âmbito do Hospital das 
Clinicas da UFG. Segue abaixo as 
principais informações da pesquisa: 
 
Protocolo da Pesquisa: GP13-301 
Pesquisador Responsável: Dr. Renato 
Sampaio Tavares 
Pesquisadores Participantes: Drª Danielle 
Leão Cordeiro de Farias 
 
A pesquisa se encontra em fase de coleta, 
análise e posteriormente discussão dos 
resultados.  
 
Resultados: Não há resultados descritos 
ainda. 
 
Os documentos comprobatórios deste 
estudo fazem parte do ANEXO XXI e 
ANEXO XXII 
 
 
 
4.12. Execução: Este estudo está sendo 
desenvolvido no âmbito do Hospital das 
Clinicas da UFG. Segue abaixo as 
principais informações da pesquisa: 
 
Protocolo:  nº PCI-32765MCL3001. 
Pesquisador Responsável: Dr. Renato 
Sampaio Tavares 
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recidivado ou refratário que receberam 
pelo menos uma terapia anterior”, 
coordenado pelo Dr. Renato Sampaio 
Tavares, médico do Serviço de 
Hematologia do Hospital das Clínicas da 
UFG, com financiamento pelo laboratório 
Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda. O 
estudo foi aprovado pela Comissão de 
Ética em Pesquisa do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de 
Goiás, com previsão de recrutamento e 
seleção de 30 pacientes para a pesquisa. 

 

4.13. Pesquisa de estudo clínico 
denominado “Estudo de fase II, aberto, 
de braço único, de remissão livre de 
tratamento após ter alcançado RM4. 5 
sustentada com nilotinibe”, a ser 
coordenado pelo Dr. Renato Sampaio 
Tavares, médico do Serviço de 
Hematologia do Hospital das Clínicas da 
UFG, com financiamento pelo laboratório 
Novartis Biociências S/A. O contrato 
encontra-se em fase de contratação e os 
estudos serão iniciados após aprovação 
pela Comissão de Ética em Pesquisa do 
Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás, com previsão de 
recrutamento e seleção de 8 pacientes 
para a pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisadores Participantes: Drª Danielle 
Leão Cordeiro de Farias 

 
A pesquisa encontra-se em fase de coleta, 
análise e posterior discussão dos resultados.  

 
Os documentos comprobatórios deste 
estudo fazem parte do ANEXO XXIII e 
ANEXO XXIV 
 
 
 
 
4.13. Execução: Este estudo está sendo 
desenvolvido no âmbito do Hospital das 
Clinicas da UFG. Segue abaixo as 
principais informações da pesquisa: 
 
Protocolo da Pesquisa: CAMN107A2408 
Pesquisador Responsável: Dr. Renato 
Sampaio Tavares 
Pesquisadores Participantes: Drª Danielle 
Leão Cordeiro de Farias 
 
A pesquisa se encontra em fase de coleta, 
análise e posterior discussão dos resultados. 
 
Não houve nenhuma publicação ou 
apresentação deste estudo e até o momento 
não foi realizada nenhuma modificação no 
projeto inicialmente submetido para 
análise. 
Resultados:  
Não há descrição dos resultados ainda. 

Os documentos comprobatórios deste 
estudo fazem parte do ANEXO XXV e 
ANEXO XXVI 
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4.14. Pesquisa de estudo clínico 
denominado “Estudo de fase 3, 
randomizado, duplo-cego e controlado 
por placebo do inibidor da Tirosina 
Quinase de Bruton (BTK), PCI-32765 
(Ibrutinibe), em combinação com 
Bendamustina e Rituximabe (BR) em 
sujeitos de pesquisa com Linfoma de 
Células do Manto Recém-
Diagnosticado”, a ser coordenadopelo 
Dr. Renato Sampaio Tavares, médico do 
Serviço de Hematologia do Hospital das 
Clínicas da UFG, com financiamento pelo 
laboratório Janssen-Cilag Farmacêutica 
Ltda. O contrato encontra-se em fase de 
contratação e aprovação pela Comissão de 
Ética em Pesquisa do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de 
Goiás com previsão de recrutamento e 
seleção de 20 pacientes para a pesquisa. 

 

 

 

 

 

4.15. Pesquisa de estudo clínico 
denominado “Estudo de fase III, 
internacional, multicêntrico, 
randomizado, duplo-cego, controlado 
por placebo, orientado por eventos, 
para comparar o tempo até o primeiro 
agravamento clínico em sujeitos com 
hipertensão arterial pulmonar 
recebendo UT-15C em combinação com 
um PDE5-I ou ARE comparado com 
um PDE5-I ou ARE isolado”, a ser 
coordenado pela Dra. Maria Auxiliadora 
Carmo Moreira, professora do 
Departamento de Clínica Médica do 

 
4.14. Execução: Este estudo está sendo 
desenvolvido no âmbito do Hospital das 
Clinicas da UFG. Segue abaixo as 
principais informações da pesquisa: 
 
Protocolo: PCI-32765MCL3002 
Pesquisador Responsável: Dr. Renato 
Sampaio Tavares 
Pesquisadores Participantes: Drª Danielle 
Leão Cordeiro de Farias 
 
A pesquisa se encontra em fase de coleta, 
análise e discussão dos resultados.  
 
Não houve nenhuma publicação ou 
apresentação deste estudo e até o momento 
não foi realizada nenhuma modificação no 
projeto inicialmente submetido para 
análise. 
 
Os documentos comprobatórios deste 
estudo fazem parte do ANEXO XXVII e 
ANEXO XXVIII 
 
 
4.15 - Execução: Este estudo está sendo 
desenvolvido no âmbito do Hospital das 
Clinicas da UFG. Segue abaixo as 
principais informações da pesquisa: 
 
Protocolo: CAAE: 06572912.8.2001.5078 
Pesquisadora Responsável: Dra Maria 
Auxiliadora Carmo Moreira 

Pesquisadores Participantes: Maria 
Conceição C. A. M. de Queiroz e Daniela 
Graner Schwartz Silva 
 
A pesquisa se encontra em fase de inclusão 
de sujeitos de investigação.  
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Hospital das Clínicas da UFG, com 
financiamento pela empresa United 
Therapeutics Corporation / 
PharmaceuticalResearch Associates 
Ltda.A pesquisaencontra-se em fase de 
contratação e os estudos serão iniciados 
após aprovação pela Comissão de Ética 
em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás, com 
previsão de recrutamento e seleção de 5 
pacientes para a pesquisa. 

 

 

 

4.16. Pesquisa de estudo clínico 
denominado “Estudo randomizado de 
26 semanas, duplo-cego com controle 
ativo comparando a segurança da 
combinação de dose fixa entre Furoato 
de Mometasona / Fumarato de 
Formoterol em inalador de dose 
calibrada (IDC) versus a Monoterapia 
com Furoato de Mometasona em IDC 
em sujeitos de pesquisa adolescentes e 
adultos com Asma Persistente”, a ser 
coordenado pela Dra. Maria Auxiliadora 
Carmo Moreira, professora do 
Departamento de Clínica Médica do 
Hospital das Clínicas da UFG, com 
financiamento pela empresa Merck Sharp 
&DohmeCorp.O estudo foi iniciado após 
aprovação pela Comissão de Ética em 
Pesquisa do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás, com 
previsão de recrutamento e seleção de 5 
pacientes para a pesquisa. 

 

 

 

 

 
Não houve nenhuma publicação ou 
apresentação deste estudo e até o momento 
não foi realizada nenhuma modificação no 
projeto inicialmente submetido para 
análise. 
 
Os documentos comprobatórios deste 
estudo fazem parte do ANEXO XXIX e 
ANEXO XXX. 
 
 
 
 
4.16. Execução: Este estudo está sendo 
desenvolvido no âmbito do Hospital das 
Clinicas da UFG. Segue abaixo as 
principais informações da pesquisa: 
  
Protocolo: CAAE: 02128612.5.2007.5078 
Pesquisadora Responsável: Dra. Maria 
Auxiliadora Carmo Moreira 
Pesquisadores Participantes: Maria 
Conceição C. A. M. Queiroz 
 
A pesquisa se encontra em fase de inclusão 
de sujeitos de investigação.  
 
Não houve nenhuma publicação ou 
apresentação deste estudo e até o momento 
não foi realizada nenhuma modificação no 
projeto inicialmente submetido para 
análise. 

 
Os documentos comprobatórios deste 
estudo fazem parte do ANEXO XXXI e 
ANEXO XXXII. 
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4.17. Pesquisa de estudo clínico 
denominado “Estudo de fase III, 
randomizado, duplo-cego, controlado 
por placebo para avaliar a eficácia e 
segurança do Lebrikizumabe em 
pacientes com Asma não controlada 
que recebem corticosteroids inalatórios 
e uma segunda medicação de controle”, 
a ser coordenado pela Dra. Maria 
Auxiliadora Carmo Moreira, professora 
do Departamento de Clínica Médica do 
Hospital das Clínicas da UFG, com 
financiamento pela empresa F. Hoffman 
LaRocheLtd, contratado pela PPD 
Development, LLC. A pesquisa encontra-
se em fase de contratação e os estudos 
serão iniciados após aprovação pela 
Comissão de Ética em Pesquisa do 
Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás, com previsão de início 
do recrutamento e seleção para 
Março/2014, com a inclusão de 5 
pacientes na pesquisa. 

 

 

4.18. Pesquisa de estudo clínico 
denominado “Efeito do Programa 
Alimentar Brasileiro Cardioprotetor na 
redução de eventos e fatores de risco na 
prevenção secundária para doença 
cardiovascular: Um Ensaio Clínico 
Randomizado”, coordenada pela Dra. 
Ana Paula Perillo Ferreira Carvalho, 
nutricionista do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás, com 
financiamento pela Associação do 
Sanatório Sirio – Hospital do Coração 
(SP), de acordo com o protocolo da 
pesquisa aprovado pela Comissão de 

4.17. Execução: Este estudo foi cancelado 
antes do início da pesquisa 
 
Esta pesquisa não possui número de 
protocolo uma vez que ela foi suspensa 
antes da aprovação na CONEP. 
 
Pesquisadora Responsável: Dra. Maria 
Auxiliadora Carmo Moreira 
Pesquisadores Participantes: Maria 
Conceição C. A. M de Querioz 
 
Situação atual do Projeto: Cancelada. 
Motivo: demora na aprovação pela 
CONEP. 

 
Os documentos comprobatórios deste 
estudo fazem parte do ANEXO XXXIII e 
ANEXO XXXIV 
 

 
 
 
 
 
 
4.18. Execução: Trata-se de uma pesquisa 
clínica realizada com o objetivo de avaliar 
a efetividade do Programa Alimentar 
Brasileiro Cardioprotetor (PABC) na 
redução de: parada cardíaca, infarto agudo 
do miocárdio, AVC, revascularização do 
miocárdio, amputação por doença arterial 
periférica, angina, ou óbito. 
 
Foi realizada a triagem de 170 pacientes 
que atendiam aos critérios de inclusão, dos 
quais 65 concordaram em participar da 
pesquisa. Foram randomizados 32 
pacientes para o grupo controle e 33 para o 
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Ética em Pesquisa do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de 
Goiás. O estudo está na fase de 
recrutamento dos voluntários, estando 
previsto a inclusão de 50 pacientes no 
estudo.  

grupo intervenção, totalizando 65 
pacientes. Destes, houve 9 perdas por 
desistência e 2 óbitos. Desta forma, 
permanecem na pesquisa 54 pacientes. 
 
 
Protocolo da Pesquisa: 
CAAE: 03218512.0.2016.5078.  
Pesquisadora Responsável: Ana Paula 
Perillo Ferreira Carvalho 
Pesquisadores Participantes: Maria 
Izabel de Souza Taboada e Sheila Alves 
Pereira 
Situação atual do Projeto: 
Em fase de inclusão de novos sujeitos de 
investigação. 
  
Nota: Este projeto será apresentado em 
eventos relacionados à área e publicado em 
revistas científicas. Atualmente encontra-se 
em fase de coleta de dados.  
 
Alterações no Projeto Inicial: Não foram 
feitas alterações no projeto inicial. Os 
pacientes incluídos concluirão o protocolo 
de pesquisa até o final de 2015. 
 
Os documentos comprobatórios deste 
estudo fazem parte do ANEXO XXXV e 
ANEXO XXXVI. 
 
 

4.19. Contrato de Prestação de Serviços 
firmado com a Universidade Federal de 
Goiás / Hospital das Clínicas, objetivando 
a execução do projeto denominado 
“Apoio às atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e assistência médica à saúde 
comunitária do Hospital das Clínicas da 

4.19 - Execução: As atividades 
desenvolvidas pela Fundação em apoio ao 
Hospital das Clínicas da UFG 
proporcionaram inúmeros benefícios à 
instituição, uma vez que no ano de 2014 
foram adquiridos um quantitativo 
considerável de materiais de consumo de 
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UFG”, que tem por finalidade a realização 
de atividades de gestão administrativa e 
financeira, compreendendo todas as 
atividades de gerenciamento, 
recrutamento, seleção, treinamento, 
administração do pessoal em todas suas 
fases, compreendendo despesas com 
serviços de hospedagem, deslocamentos, 
bem como aquisições de materiais de uso 
médico hospitalar, medicamentos e 
equipamentos necessários ao bom 
andamento das atividades. Período de 
Execução: Julho/2012 à Dezembro/2014. 

Objetivo Geral: Dar continuidade no 
desenvolvimento de atividades de 
assistência multiprofissional, ensino, 
pesquisa e extensão a ser prestada pelo 
Hospital das Clínicas da UFG nas suas 
diversas áreas de atuação, mediante 
disponibilização de pessoal devidamente 
qualificado para desenvolvimento de 
atividades de apoio administrativo, 
assistência, ensino e extensão. 

Das metas a serem atingidas em 2014: 

 * Disponibilizar pessoal técnico-
administrativo nas diversas áreas do 
conhecimento (medicina, enfermagem, 
farmácia, nutrição, administração e 
outros),  
 
 * Adquirir materiais médico hospitalar, 
medicamentos, insumos, equipamentos e 
materiais permanentes de uso hospitalar, 
objetivando por em funcionamento todos 
os serviços essenciais do Hospital das 
Clínicas. 
 
* Manter o quantitativo de colaboradores 

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  instituição, 
conforme se pode observar pela estatística 
resumida dos principais procedimentos 
realizados pelo HC/UFG no ano de 2014, 
que teve o apoio dos 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. 
 
Encerramos o exercício de 2014 com 489  
colaboradores contratados pelo projeto 
vinculado ao Hospital das Clinicas da 
UFG. Esta força de trabalho encontra-se 
distribuída nos diversos setores do 
Hospital, conforme pode ser observado no 
relatório em anexo e no gráfico abaixo: 
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lotados naquela unidade de saúde, que 
estão distribuídos nos diversos setores do 
hospital como: clínicas médicas e 
cirúrgicas, pronto socorro, centro 
cirúrgico, ambulatórios, banco de sangue, 
central de esterilização de materiais, 
laboratórios, hemodinâmica, radiologia, 
almoxarifado, compras, segurança, 
unidade de terapia intensiva, nutrição, 
farmácia, psicologia, serviço social, 
departamentos da Faculdade de Medicina, 
CEROF e outros. 

 
 * Meta geral de atendimentos, exames e 
procedimentos clínicos e cirúrgicos para 
2014 estimados em: 

 
 260.000 consultas ambulatoriais e de 
urgências; 
 850.000  exames radiológicos e 
laboratoriais; 
   13.000 internações eletivas e de 
urgência; 
   11.000 cirurgias de médio e grande 
porte; 
     2.200 cirurgias de pequeno porte, e 

       700 procedimentos obstétricos.      

Fonte: Departamento de Pessoal da Fundahc. 

 
Foram executadas durante o ano várias 
ações de apoio ao Hospital das Clinicas da 
UFG, conforme gráfico abaixo: 

Fonte: Departamento de Contabilidade da Fundahc. 
 
Segue abaixo os dados estatísticos das 
principais atividades assistenciais 
realizadas pelo Hospital das Clinicas da 
UFG no ano de 2014, que teve a 
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participação efetiva dos colaboradores da 
FUNDAHC, que prestam serviços no 
HC/UFG, no resultado dessas atividades. 
 

 
Fonte: Seção de Planejamento – Hospital das Clinicas da 
UFG 
 
 

Através da gestão de recursos financeiros 
do projeto, foram adquiridos e doados para 
o Hospital das Clínicas da UFG vários 
equipamentos para melhor atender aos 
pacientes e usuários daquela unidade de 
saúde. Segue abaixo, as fotos dos principais 
equipamentos adquiridos: 
 

Investimento em Infraestrutura 
 
Equipamentos adquiridos para o Setor 
de Patrimônio HC/UFG: 
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Equipamentos adquiridos para a 
Unidade de Pesquisa Clínica do 
HC/UFG: 

 

 
 
 
Equipamentos adquiridos para o Centro 
de Referência em Oftalmologia do 
HC/UFG 
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Equipamentos adquiridos para o 
Ambulatório de Chagas do HC/UFG: 
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Equipamentos adquiridos para o 
Laboratório Clínico do HC/UFG: 
 

 
 
Equipamentos adquiridos para a Clínica 
Cirúrgica do HC/UFG: 
 

 
 

 
 
Equipamentos adquiridos para a Seção 
de Nutrição do HC/UFG: 
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Equipamentos adquiridos para o 
Ambulatório de Mastologia do HC/UFG: 
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Equipamento adquirido para a 
Coordenação de Engenharia do 
HC/UFG: 
 

 
 
Equipamento adquirido para o Certepe 
do HC/UFG 
 

 
 
Equipamento adquirido para a Seção de 
Farmácia do HC/UFG: 
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Apoio Financeiro ao Projeto do HC/UFG 
 
 

A Fundação apoiou financeiramente a 
divulgação do lançamento do “Manual de 
Nutrição e Dietas Hospitalares para os 
Residentes e Estagiários do Hospital das 
Clinicas da UFG”, com a confecção do 
Banner que foi afixado nas dependências 
do Hospital das Clinicas da UFG, conforme 
foto abaixo: 
 

 
Fonte: Hospital das Clinicas da UFG 
 

 
A Fundação apoiou também no ano de 
2014, a divulgação da “Campanha de 
Vacinação Contra Influenza” que ocorreu 
nos dias 26, 27 e 30 de Maio de 2014 com 
a confecção de um Banner para ser afixado 
nas Dependências do Hospital das Clinicas 
da UFG, propiciando a divulgação da 
campanha junto aos colaboradores e aos 
usuários daquela Unidade de Saúde, 
conforme foto abaixo: 
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Fonte: Hospital das Clinicas da UFG 
 
 

Os documentos comprobatórios deste 
projeto fazem parte do ANEXO XXXVII 
e ANEXO XXXVIII. 
 

4.20. Contrato de prestação de serviços 
firmado com a Fundação Jaime Câmara, 
tendo por objetivo dar continuidade no 
apoio à 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 

4.20. Execução: O contrato firmado com a 
Fundação Jaime Câmara no exercício de 
2014 teve o apoio da equipe técnica do 
Centro de Referência em Oftalmologia do 
HC/UFG – CEROF, com a realização de 
vários procedimentos, exames e consultas 
em diversas escolas da Rede Municipal de 
Goiânia. 
 
ATIVIDADES REALIZADAS:  
 
Item 01: As metas de atendimentos 
médicos de Escolas Municipais eram de 40 
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alunos da Rede Municipal de Ensino, 
projeto esse a ser desenvolvido em 
parceria com o Centro de Referência em 
Oftalmologia do Hospital das Clínicas da 
UFG (CEROF).Período de Execução: 
Abril/2013 à Dezembro/2013, com 
solicitação de prorrogação da vigência 
para o exercício de 2014. 

Metas de Atendimentos em 2014: 

1) Quantitativo Médio de Escolas 
Municipais a serem visitadas pelo 
Projeto em 2014 – 40 escolas / 
mês  

 

2) Número médio de atendimento 
médico nas Escolas em 2014 pelo 
Projeto – 2.000 alunos / mês. 

3) Consultas, exames 
complementares (tonometria, 
estesiometria, biomicroscopia de 
Fundo de Olho, Mapeamento de 
Retina, Topografia 
Computadorizada de Córnea, etc.) 
e cirurgias a serem realizadas pelo 
CEROF / UFG em 2014 – 
Quantitativo variável e sob 
demanda, de acordo com as 
necessidades individuais dos 
pacientes. Atualmente a 
quantidade de consultas e exames 
realizados no CEROF tem variado 
de 15 a 80 consultas / 
procedimentos / mês.  

 

escolas / mês, como as visitas começaram 
somente no mês de Maio/2014, não se 
atingiu as metas propostas, conforme se 
pode observar no quadro abaixo: 

 

 

Fonte: Centro de Referência em Oftalmologia – Cerof. 

  
Item 02: As metas de atendimentos 
médicos nas escolas em 2014 pelo projeto 
eram 2.000 alunos / mês. 
 
Justificamos que houve um atraso no início 
do projeto devido a greve dos professores 
da rede municipal e posteriormente os 
recessos de alguns dias no mês de Junho 
devido ao Campeonato Mundial de Futebol 
(Copa do Mundo) e as férias escolares dos 
meses de Julho e Dezembro, razão pela 
qual os atendimentos ficaram abaixo do 
estimado, conforme se pode observar no 
quadro abaixo: 
  

 
Fonte: Centro de Referência em Oftalmologia – Cerof 
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Item 03: Os atendimentos de exames 
complementares (tonometria, estesiometria, 
biomicroscopia de Fundo de Olho, 
Mapeamento de Retina, Topografia 
Computadorizada de Córnea, etc.) e 
cirurgias realizadas pelo CEROF / UFG em 
2014 estão demonstradas no quadro abaixo.  
 
Justificamos que houve um atraso no início 
do projeto devido a greve dos professores 
da rede municipal, recesso de alguns dias 
no mês de Junho, devido ao Campeonato 
Mundial de Futebol (Copa do Mundo) e 
devido às férias escolares dos meses de 
Julho e Dezembro/2014, razão pela qual os 
exames complementares e as cirurgias 
ficaram abaixo do esperado. Mesmo com 
essas adversidades, se conseguiu diminuir a 
defasagem pela metade em até 50% dos 
procedimentos. Abaixo, segue o quadro dos 
atendimentos realizados: 

 

 Fonte: Centro de Referência em Oftalmologia - Cerof 
 

Abaixo, segue a listagem completa de 
todos os procedimentos realizados no 
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período de Maio a Dezembro de 2014, em 
vários alunos atendidos pelo Projeto Boa 
Visão. 

ESPECIALIDADE 

 PROCEDIMENTOS 2014    

M
A
I 

J 
U
N 

A
G
O 

S
E
T 

O
U
T 

N
O
V 

D
E
Z 

BLEFARO SUPERIOR AO           1   

BIOMETRIA 
ULTRASSÔNICA         9   1 

BIOPSIA EXCIONAL DE 
CONJUNTIVA OD             1 

Catarata     
4
3 3 

1
4
9 

1
1 4 

Campimetria 
computadorizada   1 3 5 2 1 1 

CERATOMETRIA (2X)         9   1 

Cirurgia estrabismo 
(CORREÇÃO)         2   1 

CIRURGIA DE EXERESE 
DE PTERIGIO OE         4 4   

CIRURGIA DE PTOSE AO 
(AMBOS OS OLHOS)             1 

Córnea   13 
2
2 

1
9 

3
5 

2
2 

1
7 

CORREÇÃO DE PTOSE               

Curva Tencional diária       2     1 

Estrabismo 
1
4 17 

2
7 3 

2
4 

3
2 

1
8 

Exames Extras               

FACECTOMIA SEM 
LIO     1         
FACOEMULSIFICAÇÃ
O COM LIO-LENTE 
DOBRÁVEL OD  

        7 6 4 

Fundoscopia               

Genética               
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Glaucoma     
1
1 5 

1
3 

1
5 8 

IMPLANTE 
SECUNDÁRIO DE 
LENTE INTRA -

    1   1     
IMPLANTE INTRA-
ESTROMAL OE ( ANEL 
DE FERRARA) 

          1 3 

Mapeamento de retina   1     1 9   
MICROSCOPIA 
ESPECULAR DE 
CORNEA (2X) 

        
1
0 2 2 

Neuroftalmo   1     3 7   

PAM (AO)         6 2 2 

Paquimetria ultrassônica   1 2 6 2 2 2 

Pequenas Cirurgias     2   1 3   

Plástica ocular     1   5 6 4 

POTENCIAL DE 
ACUIDADE VISUAL       2       

Pterígio               

RECOBRIMENTO 
CONJUNTIVAL (1olho)         3 2   

Refração   2 5 2 7 
1
0 3 

Retina   1 2 1 7 
2
5 9 

RETINOGRAFIA 
FLUORESCENTE       1       

RETIRADA DE CORPO 
ESTRANHO     1         

Tomografia córnea 1 19 2 8 
2
4 

1
3 6 

Tomografia de retina               

Uveíte 2 1 3   2 5 3 

Victromia 
/perfluocarbono     1         

Visão Subnormal               



 

 

      40 

 

Yag Laser     1   1 3   

Total de 
encaminhamentos 17 57 

1
2
8 

5
7 

3
2
7 

1
8
2 

9
2 

Fonte: Centro de Referência em Oftalmologia – Cerof 

Os documentos comprobatórios deste 
projeto fazem parte do ANEXO XXXIX 
e XL 
 

4.21. 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 com os custos dos 
procedimentos subsidiados pelo hospital, 
uma vez que esses procedimentos não são 
remunerados pelo Sistema Único de 
Saúde. 
 
Objetivo Geral:  
Com os recursos arrecadados com o 
projeto, os mesmos serão aplicados em 
capacitação de pessoal, compra de 
materiais específicos para o projeto, 
compra de equipamentos e readequação 
física do Serviço de Reprodução Humana 
do HC/UFG.  
Período de Execução: Janeiro/2013 à 

4.21. Execução:  O Serviço de Reprodução 
Humana Assistida iniciou os serviços no 
Hospital das Clinicas da UFG no ano de 
2000, quando foi elaborado e aprovado o 
primeiro Plano de Trabalho. O Laboratório 
de Reprodução Humana do HC (LabRep) é 
um projeto de extensão e de pesquisa da 
UFG, cujo objetivo é oferecer tratamento a 
pacientes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e, ao mesmo tempo, desenvolver 
pesquisas nas áreas de infertilidade e 
reprodução assistida.  
 
Desde aquela época, o serviço de 
Reprodução Humana do HC/UFG vem 
crescendo e se tornando referência em 
Goiás. O serviço conta com uma equipe 
formada por médicos ginecologistas, 
urologistas, laparoscopistas, biomédicos, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem e 
uma psicóloga. O Laboratório de 
Reprodução Humana do HC/UFG oferece 
os seguintes tratamentos: 
 
- Fertilização In Vitro Clássica com 
transferência de embriões (FIV-ET): 
mais conhecida como Neném de Proveta, 
essa técnica está indicada nas falhas de 
inseminações, endometriose grave, 
síndrome dos ovários policísticos, fator 
tubário, entre outras causas. Essa técnica 
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Dezembro/2013, devendo ser prorrogado 
para o exercício de 2014. 

Metas de Atendimentos em 2014: 

260 - Exames de Estudo do Sêmen (swin-
up); 
70 - Injeções Intra-Citoplasmática (ICSI); 
100 - Inseminações(IAIU); 
 70 - Fertilização “In Vitro”(FIVETE); 
 25 - Punções. 

consiste na obtenção, seleção e preparo dos 
óvulos e espermatozóides em laboratório. 
Ambos são colocados em uma placa para 
que haja a fertilização espontaneamente. A 
seguir, os óvulos fertilizados são 
acompanhados em seu desenvolvimento, 
sendo transferidos após dois a cinco dias 
para a cavidade uterina. 
 
- Injeção Intracitoplasmática de 
Espermatozóides (ICSI): Esta é uma 
técnica de alta complexidade devido ao 
grande potencial de fecundação dos óvulos. 
É indicado na falha de FIV-ET, fator 
masculino grave com a utilização de 
poucos espermatozoides do ejaculado ou 
obtidos por procedimentos cirúrgicos, fator 
imunológico seminal, etc. Consiste na 
injeção de um único espermatozóide 
diretamente no interior do óvulo, através da 
técnica de micromanipulação dos gametas. 
Os óvulos serão fertilizados e, após 
acompanhamento e seleção, os pré-
embriões serão transferidos como na FIV-
ET clássica. 
 
São oferecidos também inseminações com 
sêmen doador, punções e exames de estudo 
do Sêmen (swin-up) Coito Programado e 
minilaparotomia. 
 
O laboratório também realiza exames de 
infertilidade femininos e masculinos, como 
videolaparoscopia, FSH, espermograma, 
espermocultura (verifica se há infecção do 
sêmen) e Swim-up (verifica a qualidade do 
sêmen no momento da fecundação). 
 
O atendimento no LabRep é realizado por 
grupos. Em média, são atendidos de 20 a 
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40 casais em cada grupo. A cada mês, 
inicia-se um novo grupo Os pacientes são 
encaminhados pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia. 
 
A demanda pelo serviço é alta e a agenda 
para o ano de 2014 foi totalmente 
preenchida. Para 2015, já existem 70 
pacientes aguardando na fila de espera. 
 
Segue abaixo, gráficos mostrando o 
quantitativo de procedimentos estimados e 
o realizado no ano de 2014. 
 
Metas de Procedimentos – 2014 

 
Fonte: Laboratório de Reprodução Humana 
 

Procedimentos Realizados – 2014 

 
Fonte: Laboratório de Reprodução Humana 
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Fazendo uma comparação entre os dois 
gráficos, observa-se o aumento no 
quantitativo de alguns procedimentos  que  
foram programados para o ano de 2014 e o 
que realmente foram executados. 
 
Através dos recursos arrecadados com os 
procedimentos realizados, foram adquiridos 
vários equipamentos para a Reprodução 
Humana, a fim de oferecer um atendimento 
de qualidade aos usuários do Sistema 
Único de Saúde e a sociedade, conforme  
segue: 

 

Equipamentos adquiridos para o Projeto 
do Serviço de Reprodução Humana do 
HC/UFG: 
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Com os recursos do Projeto, foi 
proporcionada pela FUNDAHC a 
participação no Congresso Brasileiro de 
Reprodução Assistida do Coordenador do 
Projeto, que ocorreu no período de 20 a 23 
de Agosto na cidade de Salvador, conforme 
foto abaixo.  
 

 
Fonte: Laboratório de Reprodução Humana 

 
Os documentos comprobatórios deste 
projeto fazem parte do ANEXO XLI e 
ANEXO XLII. 
 

4.22. 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 

4.22. Execução: Para consecução dos 
objetivos proposto no referido convênio, a 
FUNDAHC conta com uma equipe técnica 
e administrativa de alta qualidade, que vem 
realizando um trabalho importantíssimo na 
administração do Hospital e Maternidade 
Dona Íris (HMDI), que conta com uma 
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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: 
Janeiro/2012 à Junho/2017 

Das metas a serem atingidas em 2014: 

Para consecução dos objetivos 
proposto no referido convênio, a 
FUNDAHC tem disponibilizado para 
aquela instituição uma quantidade 
significativa de pessoal técnico-
administrativo nas diversas áreas do 
hospital (medicina, enfermagem, 
psicologia, nutrição, farmácia, 
administração e outros), representando 
atualmente o percentual aproximado de 
85% da força de trabalho daquela unidade 
de saúde, bem como materiais médico 
hospitalar, medicamentos, insumos, 
equipamentos e materiais permanentes de 
uso hospitalar, objetivando por em 
funcionamento os seguintes serviços: 

        - Unidade de internação de obstetrícia 
– 42 leitos  
      - Unidade de Cuidados Especiais – 03 
leitos 
      - Unidade de internação de 
ginecologia – 26 leitos 
      - Unidade de Centro Cirúrgico com: 
5 salas cirúrgicas 

1 sala assistência ao recém 
nascido 

estrutura física nova e inaugurada em 
Junho/2012, que está totalmente equipada e 
preparada para o atendimento aos usuários 
do Sistema Único de Saúde – SUS, 
encaminhados pela Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 

     O Plano de Trabalho elaborado para 
orientar as atividades executadas no HMDI 
tem previsão anual, porém não coincide 
com o ano calendário de Janeiro a 
Dezembro, uma vez que o convênio foi 
iniciado no mês de Junho/2012 e tem seu 
encerramento é no mês de Maio de cada 
ano.  
 
     Portanto, a vigência de cada Plano de 
Trabalho constante nos Termos Aditivos é 
de Junho de um ano até Maio do ano 
seguinte. 
 
     Os hospitais, por sua natureza, são 
organizações dinâmicas, que requerem 
adaptações e readequações constantes, à 
medida que novos processos de trabalho ou 
novas demandas vão sendo implementadas, 
é natural que ocorram alterações no plano 
de ação inicial, desde que mantidos o 
escopo de atuação da instituição. 
 
     Assim, foram necessários reajustes na 
distribuição dos leitos, de acordo com as 
especialidades com maior demanda e 
também devido a média de permanência na 
internação. 
 
     Todas estas informações estão descritas 
nos relatórios trimestrais de gestão, anexo 
ao presente relatório, incluindo as 
modificações relativas às metas por 
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1 recuperação pós anestésica 
com 5 leitos 
 

      - Centro de parto Normal com: 
                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 
     - Unidade Canguru com 5 leitos 
     - Ambulatório com 17 consultórios de 
atendimento multiprofissional nas 
seguintes áreas de atenção: 

 
Ambulatóriode  Ginecologia.  
AmbulatórioMédico de Mastologia. 
Ambulatório Médico de 
Neonatologia. 

         Atenção à Mulher Vítima de 
Violência Sexual. 
         Atendimento de Fonoaudiologia em 
Neonatologia. 
         Atendimento à mulher no 
Climatério. 
Atendimento no Puerpério. 
Consulta de Enfermagem.  
Consulta de Fisioterapia em 
Neonatologia. 
Endocrinologia Ginecológica. 
Infertilidade Feminina. 
Planejamento Familiar.  
Pré-natal de Baixo, Médio e Alto Risco. 
Prevenção as DSTs/AIDS. 
 
    - Unidade de atendimento de 
emergências na área de obstetrícia e 

especialidades e as justificativas dos 
gestores das áreas, no caso do não alcance 
das metas estabelecidas no Plano de 
Trabalho. 
 
     O Hospital e Maternidade Dona Íris - 
HMDI encerrou o ano de 2014 com 94 
leitos para internações, distribuídos 
conforme o resumo da estrutura física para 
atendimento aos pacientes no HMDI 
apresentado a seguir:  

 
- Unidade de internação/Obstetrícia – 43 
leitos  
- Unidade de internação/Ginecologia – 26 
leitos  
- Unidade de terapia intensiva neonatal 
(UTIN) – 10 leitos 
- Unidade de cuidado intermediário 
neonatal (UCIN) – 10 leitos  
- Unidade Canguru com 5 leitos  
- Unidade de Cuidados Especiais: 3 berços 
não considerados leitos pela SMS 

As demais estruturas de atendimento no 
HMDI são: 
 
- Unidade de centro cirúrgico com: 
       4 salas cirúrgicas e 1 sala de parto 
       1 sala assistência ao recém nascido 

1 recuperação pós anestésica com 4 
leitos 

- Centro de parto normal: 
5 salas de parto tipo PP (pré-parto e 

parto) 
1 área de deambulação 
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ginecologia e mulheres vitimas de 
violência com 1 sala de triagem, 4 leitos 
de observação e 4 consultórios. 
   - Agência transfusional (ainda em fase 
de projeto) 
    - Sala de vacinas  
    - Sala de curativos e pequenos 
procedimentos 
    - Sala de coleta de leite materno 
    - Sala para teste do pezinho. 
    - Sala para teste da orelhinha. 
    - 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 
1 salas de exames especializados 
(colposcopia) 
Laboratório de análises clínicas. 
 
O HMDI tem seus atendimentos 

ambulatoriais e hospitalares regulados 
pelas normas e sistemas do Departamento 
de Regulação, Controle e Avaliação da 
SMS, excetuando os atendimentos de 
emergência, sendo também responsável 
pela contra referencia de acordo com 
normas definidas pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia. As metas 
de produção estipuladas pela diretoria do 
Hospital e Maternidade Dona Íris – 
HMDI para os procedimentos hospitalares 
e ambulatoriais foram estimados com 
base na capacidade instalada do hospital, 
conforme quadro a seguir: 
 

- Unidade de atendimento de emergências 
na área de obstetrícia e ginecologia com: 
1 sala de triagem, 4 leitos de observação 
e 4 consultórios 

   
- Ambulatório com 12 consultórios de 

atendimento multiprofissional nas 
seguintes áreas de atenção: 

Ambulatório de Ginecologia Geral.  

Ambulatório Médico de Mastologia. 

Ambulatório Médico de 
Neonatologia. 

Ambulatório Médico de Patologia 
Cervical 

            Ambulatório de Atenção à Mulher 
Vítima de Violência Sexual. 
            Atendimento de Fonoaudiologia em 
Neonatologia (egressos UTIN/UCIN). 

Atendimento à mulher no 
Climatério. 

Atendimento no Puerpério. 

Atendimento de Fisioterapia em 
Neonatologia (egressos UTIN/UCIN). 

Consulta de Enfermagem em pré-
natal e puerpério 

Endocrinologia Ginecológica. 

Planejamento Familiar.  

Pré-natal de Baixo e Alto Risco. 

    - Agência transfusional.  
    - Sala de vacinas.  
    - Sala de curativos e pequenos 
procedimentos. 
    - Sala de coleta de leite materno. 
    - Sala para teste do pezinho e teste da 
mamãe. 
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    - Sala para teste da orelhinha. 
    - Centro de diagnostico com: 

1 sala de coleta de amostras para 
exames laboratoriais 
1 sala de mamografia e Raios-X 
5 salas de ultrassonografia   
1 salas de exames especializados – 
colposcopia.  

  - Laboratório de Análises Clínicas. 
  - Farmácia Hospitalar. 
  - Farmácia Ambulatorial. 

 
Os equipamentos de Raios-X e 

Mamografia já foram testados e, para o 
início do funcionamento de atendimento 
aos usuários, a direção da unidade continua 
aguardando a resolução do processo de 
inclusão do Serviço de Mamografia no 
Alvará de Funcionamento do HMDI e para 
tal aguarda emissão do relatório de 
inspeção já realizada pela Vigilância 
Sanitária. Até o momento são realizados 
apenas exames de Raios-X para 
atendimento da demanda dos pacientes 
internados no HMDI, com o aparelho de 
Raio-X móvel. 

 
A seguir, o quadro comparativo entre 

as metas estabelecidas para o ano de 2014 e 
o quantitativo realizado no período. 
 

Serviço/Atividade 
Metas  

Plano de 
Trabalho 

Produção 
Média 

 

Observações e 

Justificativas 1- INTERNAÇÃO 
HOSPITALAR  

Mensal Mensal 

1.1-Unidade de Capac.1350 1.182 A taxa de 
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Obstetrícia – Esp. 
Rosa (ALCON) - 
(43 leitos)  

Permanência média 
= 4 dias* 

diárias/mês 

80%=1080 
diárias mês 

ocupação foi 
mantida acima 
de 80% da 
capacidade total, 
considerando a 
permanência 

média de 4 dias)  

1.2-Unidade de 
Ginecologia – 
Espaço. Jasmim (26 
leitos - Sendo: 16 
leitos Ginecologia   
Clínica/ Cirúrgica e 
10 leitos de 
Obstetrícia clínica) 

Permanência média 
= 3 dias* 

Cap.Total:780 
diárias mês 

 

80%=600 

 diárias mês  

531 

A meta de 
ocupação não foi 
alcançada. 
Manteve em 
torno de 66% da 
capacidade total 
instalada, 
calculada para 
uma 
permanência 
média de 3 dias; 

1.3-  Unid. Cuidados 
Intermediários do 
RN** 

  (Unidade de Apoio 
ao ALCON - 3 
berços) 

  

Não há 
metas 

58 

 

Leitos não 
regulados. Não 
são faturados. 

1.4-UTIN (10 leitos) 
– Média de 
permanência 
prevista: 13 dias 

Cap.Total:300 
diárias mês 

80%= 240  

diárias mês 

281 

 

 

Meta alcançada 

1.5- UCIN (10 
leitos) – Média de 
permanência 
prevista:11 dias 

Cap.Total:300 
diárias mês 

 

80%= 240 

 diárias mês 

201 

Meta não 
alcançada. 
Justificativa do 
gestor: dois 
leitos estiveram 
interditados por 
medidas de 
isolamento 
durante longo 
período, com 
pacientes 
crônicos 
aguardando vaga 
p/ transferência 
para outra 
Unidade de 
Saúde ou 
aquisição de 
aparelho pela 
SMS para alta 
domiciliar 

1.6- UCIN Canguru 
Cap. Total: 
150 diárias 

89 Média de 
ocupação do 
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(05 leitos) – Média 
de permanência 
prevista: 7 dias 

mês 

 

80%= 120 

 diárias mês  

trimestre 58%. A 
maioria dos 
pacientes com 
alta da UTIN 
/UCIN foram 
direto para casa 
ou p/ALCON, 
por 
apresentarem 
peso acima de 
2245g, Portanto, 
sem o perfil para 
UCIN Canguru, 
conforme 
relatório dos 
gestores da área. 

II -
ATENDIMENTOS 

ESPECIALIDADES  

 Meta  

Mensal 

Produção 
Média 

 

Observações e 

Justificativas 
 1- Atendimentos 
Ambulatorial 
Equipe Médica 

   

 Atendimento 
Médico em 
Ginecologia/Obstetrí
cia/Mastologia 

1.459 

 

992 

 

Verificar a 
justificativa no 
texto abaixo 
deste quadro 

 Ambulatório de 
Pediatria  

 Alto Risco 

 

256 284 

Justificativa do 

gestor: Houve 2 

profissionais de 
férias nos meses 
de nov. e dez., o 
feriado de natal 
e absenteísmos 
de pacientes nas 
consultas 
agendadas, que 
contribuíram p/ 
o não alcance 
das metas.  

Atendimentos de 
Vítimas de 
Violência (livre 
demanda) 

Capacidade 
de 

atendimento 

 240 
consultas 

5 

 

Livre demanda. 
Não há meta 
estabelecida. 

 Atendimento 
Serviço de  Urgência 
e Emergência. (livre 
demanda) 

Capacidade 
de 

atendimento 
= 1344 

2.756 

 

Livre demanda. 
Não há meta 
estabelecida 
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TOTAL 4.022  

2- Atendimentos de 
Enfermagem 

 Meta 

Mensal 

Produção 
Média 

Observações e 

Justificativas 

Consulta de 
Acolhimento com 
Classificação de 
Risco – Serv. de 
Urgência/Emergênci
a - (livre demanda) 

Tempo de 
atendimento 
estimado de 15 min. 

1.024 2.315 

 

 

 

Livre demanda. 
Não há meta 
estabelecida 

 Assistência na Sala 
de Observação da 
Emergência para 
Observação e 
Administração de 
Medicamentos 
(Leito dia) 

Não há 
metas  

838 

Consultas 
Ambulatório 
(Puerpério) 

294 

68 

 

A meta está sub 
estimada. Será 
revista p/ o 
próximo plano 
de trabalho 

Consulta de 
Enfermagem (pré-
natal) 

362 

 Atendimento de 
Enfermagem em 
Grupos de Gestantes 
(Nº reuniões/mês) 

4 2 

Em dezembro 
não houve 
atendimento a 
grupos. 

Atendimento no 
ALCON, do Posto 
de Coleta de Leite 
Humano (início em 
Junho/13 – Tec. 
Enfermagem) 

Não há 
metas  

189 

Não há metas 

Ddemanda 
variável 

 TOTAL 5.517  

Equipe 
Multiprofissional 
em Saúde 

Meta  

(80% da Cap. 
Inst.) 

Produção 
Média 

Observações e 

Justificativas 

Atendimento 
Fisioterapia 

720 988 
 



 

 

      53 

 

TOTAL  

 

 

 

 

 

 

Resultados 

acima da meta. 

  - Internação- 
UTIN/UCIN 

 873 

  - Internação- 
UCINCa 

 51 

  - Internação- 
Cuidados 

 34 

  -Internação – 
Espaço Rosa  

 19 

  -Internação – 
Espaço Jasmin 

 34 

 Emergência  0 

Centro Cirúrgico  3 

Ambulatorio  2 

Centro de Parto 
Normal 

 2 

Grupo de Gestante  1 

Atendimento 
Fonoaudiologia 
TOTAL  

570 1.026 
 

 - Ambulatório  14  

 

 

A meta está sub 
estimada. Será 

revista p/ o 
próximo plano 

de trabalho 

 -Grupo de Pais  1 

 -Grupo de 
Gestantes 

 1 

 - Internação 
UTIN/UCIN 

 235 

 -Internação 
Canguru (RN) 

 83 

 -Internação Alcon 
(RN) 

 374 

Avaliação 
Frenotomia 

  5 

Teste da Linguinha 
 

67 

Teste da orelhinha- 
Ambulatório 

  97 
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Teste da orelhinha-  
Internação 

  147 

Atendimento 
Psicologia- TOTAL 

516 313 
 

 - Ambulatório 
 

52  

 

 

Justificativa do 
Gestor: 

Houve férias de 
15 dias em 
Outubro e férias 
30 dias em 
Dezembro, que 
reduziu o 
número de 
atendimentos 
nos últimos 
meses. 

 - Emergência 
 

2 

 - Amb. Girassol  
 

1 

 - Grupo de Gestante 
 

2 

 - Planejamento 
Familiar 

  2 

 - Internação 
(Espaço Rosa e 
Jasmin) 

  164 

 - UTIN/UCIN 
 

69 

 - UCIN/Canguru 
 

14 

 - Grupo de Apoio 
aos pais 
UTIN/UCIN 

  6 

 - CPN/CC 
 

1 

Atendimento 
Serviço Social 
TOTAL 

480 297 
 

 - Ambulatório e 
Emergência  

113 
Justificativa do 
Gestor:  No mês 
de dezembro 
houve férias de 
um profissional 
e afastamento 
por licença de 
outro 
profissional por 
cerca de 15 dias, 
além do feriado 
de natal. Neste 
mês o Serviço 
funcionou 
praticamente 
com 1 assistente 
social e houve 
redução do nº de 
atendimentos. 

Ambulatório 
Girassol  

1 

Grupo de Gestante   3 

Grupo de 
Planejamento 
Familiar 

  2 

 - Internação 
(Espaço Rosa e 
Jasmim)  

106 

- Unid. Cuidados 
Neonatal na UTIN e 
UCIN 

  63 
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UCIN/ CANGURU   10 

Outras atividades do 
Serviço Social 

  

Produção de 
Relatório para 
Conselho Tutelar 

  5 
 

   
 

III- 
PROCEDIMENTOS 
CIRÚRGICOS E 
DIAGNÓSTICOS  

 Metas 
Plano de 
Trabalho 

Produção 
Média 

 

Observações e 

Justificativas 

Procedimentos 
Cirúrgicos Eletivos 
Ginecologia - 
TOTAL 

120  128 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meta foi sub 
estimada. Será 

revista p/ o 
próximo plano 

de trabalho 

1 – Histerectomia   19 

2 – Perineoplastia   0 

3 – Laparotomia   5 

4 – Sling Vaginal   1 

5 – Miomectomia   2 

6 – Nodulectomia   1 

7 – Mastectomia   1 

8 – Setorectomia   7 

9 – 
Desbridamento 

  0 

10– Drenagem de 
abscesso 

  3 

11– Gravidez 
Ectópica 

  2 

12 – Laqueadura   5 

13 – 
Salpingoplastia 

  0 

14- Colpoplastia   0 

15- Plástica 
Mamária 

  0 
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16-Outros 
Procedimentos 
Cirúrgicos 

  10 

 Outros 
procedimentos no 
CC 

Sem metas   
 

 Analgesias em 
partos normais 

  14 
Procedimentos 
não previsíveis 

   
Curetagens/AMIU 

  59 

PROCEDIMENTOS 
DE PARTO 

 (44 leitos ALCON 
– Permanência 4 
dias) 

 Meta Média 

 

Observações e 

Justificativas 

 Procedimentos de 
Parto Normal 

216  212 
Meta calculada 
para uma 
permanência 
média de 4 dias 
p/ 44 leitos. 

 Procedimentos de 
Parto Cesárea 

144  121 

        

TOTAL GERAL 
DE PARTOS 

 

360 333 

 

Partos Normais 
(PN) sem distócia 
realizados no CPN 

  144 

Do total dos 636 
PN, 433 foram 
PN sem distócia 
(68%), 
realizados por 
Enfermeiros, no 
CPN. 

PROCEDIMENTOS 
DE APOIO 
DIAGNÓSTICOS 

 

Meta 

 

Média 

 

Observações e 

Justificativas 

 Exames de 
Radiologia 

   

 Exames de Raios- 
X (aparelho móvel) 

416 315 

Justificativa do 
Gestor:   

Atende a 
demanda de 
pacientes 
internados, que é 
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variável 

Exames de RX - 
Pacientes externos 
(ambulatório)  

 

Ainda não foi 
iniciado a 
atendimento ao 
público externo 

Exames de Análises 
Clínicas 

7.466 8.139 
 

 Bioquímica 
(sangue, urina) 

  2.865 
 

 

 

 

 

 

Superou a meta 
de produção que 
é de 80% da 
Capacidade 
Total, a qual foi 
estimada em 
9.333 
procedimentos/ 
mês. 

 

 

 

 Hematologia 
(sangue) 

  2.459 

 Imunologia 
(sangue) 

  1.429 

 Hormônios 
(sangue) 
(Terceirizado) 

  118 

Marcadores 
Tumorais (sangue) 
(Terceirizado) 

  0 

Microbiologia 
(sangue, urina, 
swab, cateter)    -  
Terceirizado 

  524 

Parasitologia 
(fezes, sangue) 

  1 

Líquidos 
Corporais (urina, 
líquor) 

  526 

 Citologia 
(mama) - 
Terceirizado 

  14 

 Anatomia 
Patológica (peças de 
biópsia) -  
Terceirizado 

  203 

Exames de 
Ultrassonografia 

 Todos os tipos 

774 1.857 

 

  - Dopller   126  
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  - Transfontanela   85  

Meta superada 
com o número 
médio de 
exames 
realizados por 
mês 

  - Mamas   182 

  - Perfil biofísico 
fetal 
(Cardiotocografia) 

  251 

  - Obstétrica Pélvica   8 

 - Obstétrica 
Endovaginal 

  125 

 - Obstétrica acima 
de 14 semanas IG 

  369 

 - Endovaginal   360 

  - Morfológica   49 

 - Monitorização: 
Ovulação 
Endovaginal 

  1 

 - Abdome Superior   18 

 - Abdome Total   38 

 - Abdome Inferior 
Feminino 

  24 

 - Aparelho Urinário 
Feminino e Rins 

  40 

- Abdome Inferior 
Masculino 

  0 

 - Diversos (USG de 
parede e outros) 

  25 

 - Tireóide   15 

- Ecocardiodoppler 
em recém Nascido 

  69 

Bolsa escrotal   1 

Ecodoppler de 
carótidas 

  0 

USG de veias de 
MMII 

  65 

Aparelho urinário 
masculino 

  6 
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Articulações   0 

 OUTROS 
PROCEDIMENTO
S 
TERAPÊUTICOS 

Metas Média 

 

 Curativos/ 
Ambulatório 
enfermagem 

256 65 
 

 

Vacinas / 
ambulatório de 
Enfermagem 
(crianças vacinadas) 

537 

  
447 

Teste Pezinho 
/Aambulatório de  
Enfermagem 

256 

158 

Teste da Mamãe 1ª 
Fase e 2ª Fase 

64 

Colposcopia 288 24 

Total 1337  757  

    Fonte: Plano de Trabalho e Relatório de Atividades HMDI  2014 
 
 
 
 
 
 

      No ano de 2014 foram feitas várias 
contratações para os diversos projetos 
administrados pela Fundação, mas o que 
mais demandou contratações de pessoal foi 
o Convênio n. 05/2012 do Hospital e 
Maternidade Dona Íris, totalizando um 
quantitativo de 72 (Setenta e dois) 
processos de seleção de pessoal elaborados, 
finalizados e amplamente divulgados no 
site da FUNDAHC e em jornais de grande 
circulação no Estado, conforme modelo 
abaixo. 
 
 



 

 

      60 

 

 

 
Fonte: www.fundahc.ufg.br  
 

Cópias dos 72 (setenta e dois) Processos 
Seletivos fazem parte do ANEXO  L 
 

 
      Nos processos seletivos elaborados pela 
FUNDAHC,  constam as seguintes etapas, 
conforme a Resolução de N. 02/2012: 
 
1- Edital de Seleção; 
2-Portaria nomeando a Banca Examinadora 
dos  processos; 
3-Publicação em jornal de grande 
circulação no Estado e no site da 
FUNDAHC; 
4- Recebimento de currículos; 
5 - Agendamentos de entrevistas; 
6 - Resultado final do processo seletivo. 
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     Abaixo, segue um modelo de Edital de 
Processo Seletivo de Pessoal. 
 

 
       Todos os processos seletivos, 
conforme dispõe a Resolução de N. 
02/2012, são amplamente divulgados. 
Abaixo, segue foto de um modelo de 
publicação de vagas realizada no “Jornal O 
Popular”. 
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  INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA  
  
Para atendimento das necessidades do 
Hospital e Maternidade Dona Íris - HMDI 
foram feitas várias reformas e adequações 
físicas em alguns setores, para atendimento 
das normas vigentes e compatíveis com o 
fluxo interno de cada Departamento / Setor 
daquela unidade de saúde, conforme fotos a 
seguir.  
 
Instalação de tela metálica, tipo mosqueteiras, 
nos setores solicitados pela ANVISA: 

 

 
Instalação de armários em MDF nos setores 
onde havia a necessidade e não foi previsto no 
projeto inicial da obra do Hospital e 
Maternidade Dona Íris - HMDI 
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Instalação de gradil de inox para 
armazenamento do equipamento de Raios-X 
Móvel, no segundo andar daquela Instituição de 
Saúde.       
                                                       

 
 
Instalação de porta de vidro com Insufilm na 
sala dos Maqueiros do HMDI 
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Instalação de vidros para fechar a sacada, para 
evitar acidentes, espaço sendo utilizados pelas 
pacientes da UCIN Canguru.  
 

 
Foram adquiridos também, para aquela 
Unidade de Saúde, vários equipamentos 
para o funcionamento dos Serviços a serem 
disponibilizados aos usuários. 
 
Aquisição de ventilador de transporte neonatal 
para a Unidade de Terapia Intensiva, visando 
atender a RDC-07. 
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Aquisição de Colposcópio para realização de 
exames 
 

 
Aquisição de 05 (cinco) focos portáteis para 
utilização no Centro Cirúrgico que 
impossibilitou a montagem de focos de teto no 
setor. 
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Aquisição de Berços Aquecidos para suprir a 
demanda daquela instituição de saúde. Os 
equipamentos cedidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde foram insuficientes 
havendo a necessidade de adquirir mais. 
 
 

 
 
Aquisição de quatro Equipamentos de 
ultrassonografia para atender o aumento da 
demanda de exames dos pacientes do Município 
de Goiânia. 
 

 
Aquisição de aparelhos para Chamadas de 
Enfermagem, para instalação nos postos de 
enfermagem para possibilitar a sinalização dos 
pacientes sem sair dos quartos. 
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Aquisições de Monitores Multiparâmetros para 
atender a demanda do hospital, a quantidade 
que foi cedida pela Secretaria Municipal de 
Saúde era insuficiente, havendo a necessidade 
de adquirir mais equipamentos, para 
possibilitar a abertura e o início de algumas 
atividades naquela Instituição de Saúde. 
 
 

 
Aquisição de Purificadores de água devido a 
quantidade existente ser inadequada para 
utilização de todos os setores daquela 
instituição de saúde 
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Aquisição de Cama de parto elétrica para 
equipar os dois quartos do Centro de Parto 
Normal da Maternidade Dona Íris 
 

 
 
Seladora de tubos  
 

 
 

Além das diversas atividades realizadas no 
Hospital e Maternidade Dona Íris no ano de 
2014 e relatadas acima, segue abaixo 
algumas publicações, artigos, atividades 
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extras e projetos extras executados no 
HMDI. 
 
Matéria Publicada no Jornal da UFG 
Título: “Hospital e Maternidade Dona Íris 
amplia campo prático para alunos da área 
de saúde”. O artigo deu destaque para as 
atividades acadêmicas complementares 
realizadas no HMDI, como campo prático 
para os estudantes de graduação, pós-
graduação e residentes da Universidade 
Federal de Goiás em que podem vivenciar 
a rotina médica no atendimento 
ambulatorial, de urgência e emergência. 
Todo o mês a Maternidade recebe cerca de 
60 estagiários dos cursos de Medicina, 
Enfermagem, Biomedicina, Nutrição e 
Farmácia, além de estudantes dos cursos de 
Pós-Graduação em Residência em UTI 
neonatal e em Ginecologia e Obstetrícia, 
que realizam atividades no Centro de 
Estudos, Ensino e Pesquisa do HMDI. 
 

 
Fonte: Jornal da UFG 

  ANEXO XLIII - Cópia do Jornal  
 

No dia 28 de fevereiro de 2014, o 
Secretário Municipal de Saúde, se reuniu 
com a diretoria do Hospital e Maternidade 
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Dona Íris (HMDI) juntamente com a 
diretoria da Fundação de Apoio ao Hospital 
das Clinicas da UFG, para discutir ações a 
serem realizadas ao longo do ano de 2014 
para o cumprimento de metas estabelecidas 
pela própria maternidade. O objetivo era 
tratar de assuntos para melhorar a 
assistência às usuárias do HMDI. Segue 
imagem da reunião realizada e publicada 
no site da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
Fonte: http://www.saude.goiania.go.gov.br/ 
 

 ANEXO XLIV Cópia da Publicação. 
No dia 27/06/2014 o Hospital e 
Maternidade Dona Iris recebeu a unidade 
móvel do Hemocentro com o objetivo de 
promover doação voluntária de sangue. O 
ônibus conta com uma equipe de médicos, 
enfermeiros e técnicos, que recebiam e 
auxiliavam os interessados em se tornar 
doadores. Segue imagem da unidade móvel 
do Hemocentro estacionado na porta do 
Hospital e Maternidade Don Íris. 
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Fonte: http://www.saude.goiania.go.gov.br/ 
 

ANEXO XLV - Cópia da Publicação. 
 

Matéria publicada no dia 05/06/2014 
destaca os 63.838 atendimentos 
ambulatoriais e 8.090 internações 
realizadas desde a inauguração do HMDI. 
Segundo o diretor-técnico José Renato 
Ayres, a maternidade presta um serviço 
humanizado às gestantes e, por isso, 
mulheres de várias cidades procuram 
atendimento na unidade. A qualidade do 
atendimento é diferenciada e não se 
encontra nada nestes padrões em nenhum 
lugar da região Centro-Oeste.  
Segundo o artigo, aproximadamente 12% 
dos atendimentos ambulatoriais da 
maternidade são de mulheres de Aparecida 
de Goiânia, ou seja, foram 7.488 mulheres 
acolhidas. Segue abaixo a imagem de uma 
das pacientes que foi atendida na 
Maternidade Dona Íris. 
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Fonte:http://www.saude.goiania.go.gov.br/ 
 ANEXO XLVI - Cópia da Publicação. 
 
No dia 23 de Abril de 2014 o Hospital e 
Maternidade Dona Iris (HMDI) realizou  
uma capacitação para implantação do 'teste 
da linguinha'. Odontopediatras da rede, 
cirurgiões dentistas lotados na Maternidade 
Nascer Cidadão e cirurgiões dentistas que 
tem participado do projeto de implantação 
do "Programa Respire Bem" participaram 
da atividade, que foi ministrada pelo 
departamento de Saúde Bucal da Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia (SMS).  
A capacitação teve como tema a 
"Importância do Cirurgião Dentista nas 
Equipes de Assistência Pré e Neonatal". O 
HMDI é a primeira unidade de Goiânia a 
implantar o teste que está em fase de 
aprovação no Senado Federal. Segue  
imagem da divulgação do serviço. 
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Fonte: http://www.saude.goiania.go.gov.br  
ANEXO XLVII - Cópia da Publicação  
 
No dia 17/09/2014 nas dependências do 
Hospital e Maternidade Dona Íris, com o 
objetivo de melhorar a qualidade da 
assistência oferecida às mulheres e recém-
nascidos, a Universidade Federal de Goiás 
(UFG) deu início ao Curso de 
Especialização em Enfermagem Obstétrica. 
O curso é uma parceria entre a UFG e 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) – Projeto Rede Cegonha do 
Ministério da Saúde.  A Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) 
participa fornecendo campo de estágio para 
os estudantes. As aulas práticas estão 
ocorrendo no Hospital e Maternidade Dona 
Iris (HMDI) e na Maternidade Nascer 
Cidadão, que são referências no 
atendimento e no parto humanizado. O 
objetivo do curso é capacitar enfermeiros 
para atuar nas salas de parto de baixo risco, 
no pré-natal e pós-parto, buscando, assim, 
diminuir o índice de cesarianas. Segue 
imagem da aluna em campo: 

 
Fonte:http://www.saude.goiania.go.gov.br 
 ANEXO XLVIII -  Cópia da Publicação 
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No dia 18/06/2014 o Hospital e 
Maternidade Dona Iris comemorou seu 
aniversário de dois anos, com a marca de 5 
mil bebês nascidos desde que foi 
inaugurada. O evento, organizado pela 
equipe do hospital, contou com a presença 
do Secretário Municipal de Saúde – Dr. 
Fernando Machado e do Diretor Geral da 
Maternidade – Dr. Maurício Viggiano, que 
apresentou os indicadores de saúde da 
maternidade. Segue imagem da divulgação 
dos 5 mil bebês nascidos no HMDI 

 
Fonte: http://www.saude.goiania.go.gov.br 
 ANEXO XLIX - Cópia da Publicação 
 
Cópia dos documentos comprobatórios 
deste projeto que fazem parte do 
ANEXO L e LI. 

4.23. Execução do Projeto de Implantação 
do Centro de Diagnóstico Avançado em 
Câncer de Mama do Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal de Goiás, 
proposto pelo Programa de Mastologia do 
HC/UFG e a ser financiado pelo Instituto 
AVON, mediante doação de recursos 
financeiros para a FUNDAHC, para 
edificação da área que abrigará o referido 

4.23 – Execução: A construção do Edifício 
que abrigará o Centro de Diagnostico teve 
inicio no mês de Abril/2014 e encontra- se 
em fase bem adiantada de execução com 
grande parte dos pisos já assentados 
rebocos sendo concluída, parte elétrica, 
hidráulica, ar condicionado e outros 
serviços pré - instalados, conforme fotos 
abaixo: 
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Centro, aquisição de equipamentos de 
diagnóstico, aquisição de equipamentos 
de informática, mobiliário, contratação de 
empresa para desenvolvimento de banco 
de dados e CRF eletrônico e outros, 
conforme detalhado no projeto. 

Dos objetivos e metas a serem atingidas 
em 2014: 

A criação do Centro de Diagnóstico 
Avançado em Câncer de Mama tem como 
objetivo geral, contribuir para a redução 
da mortalidade entre mulheres que 
residem no estado de Goiás, a partir da 
implantação de um centro de referência 
para o diagnóstico e rastreamento do 
câncer de mama. 

Estima-se para este centro a 
construção de uma área aproximada de 
800 m2 que será subdivida em quatro sub-
áreas para:  1 – atendimentos 
ambulatoriais: mastologia, oncologia, 
cirurgia plástica, enfermagem, assistência 
social, psicologia, fisioterapia e nutrição; 
2 – diagnóstico: mamografia, 
ultrassonografia, estereotaxia e patologia. 
3 – formação, capacitação e pesquisa: 
ensino, extensão e pós-graduação. 4 – 
multiuso: grupo educativo, auditoria 
interna e controle de qualidade, 
coordenação, comunicação social e mini-
auditório.  

Objetivos específicos: 
1 - Construir o Centro de 

Diagnóstico Avançado em Câncer de 
Mama no Estado de Goiás 
(CDACMama). 
 

Das metas previstas segue abaixo as 
justificativas de cada meta: 

 

1- A obra permanece em execução, com 
previsão de término em Outubro de 2015. 

 
 

 

2- Novos projetos de pesquisa estão sendo 
elaborados e submetidos a órgãos de 
fomento à pesquisa do Estado e Nacional, 
visando buscar apoio financeiro para a 
aquisição de novos equipamentos e 
mobiliários. Coube a UFG disponibilizar os 
equipamentos existentes no Programa de 
Mastologia como contrapartida. 

 

3- Após a conclusão da obra e o 
CADCMama iniciar suas atividades com 
capacidade total, em médio prazo uma das 
metas é garantir o acesso das mulheres aos 
exames de imagem e ao diagnóstico do 
câncer de mama, bem como dar 
resolutividade ao atendimento. Para isso, 
estudos sobre a logística do atendimento e 
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2 - Adquirir equipamentos e 
mobiliários para estruturação do 
atendimento no CDACMama.  

 
3 - Garantir a resolutividade e 

acessibilidade das pacientes com 
alterações mamárias para realização de 
exames de imagens, procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos. 

 
4 - Desenvolver um modelo de 

rastreamento mamográfico estruturado. 
 
5 - Fortalecer o núcleo de pesquisa 

e educação permanente sobre o câncer de 
mama. 
 

6 - Implantar banco de dados 
eletrônico no CDACMama. 

o perfil dos usuários atendidos no 
Programa de Mastologia estão em 
andamento, sendo estes com o objetivo de 
definir fluxograma e protocolo adequado e 
personalizado de atendimento, visando 
reduzir o tempo entre o diagnóstico e o 
tratamento da doença. 

 

4- Uma das atividades exercidas pela 
equipe do Programa de Mastologia são as 
Ações de Rastreamento do Câncer de 
Mama no estado de Goiás, de forma 
pontual (Rastreamento Oportunístico) de 
acordo com os preceitos da Universidade: 
ensino, pesquisa e extensão. Com a 
infraestrutura disponível no CADCMama, 
a equipe estabelecerá de forma organizada 
(Rastreamento Estruturado), etapas e 
fluxos para as Ações de Rastreamento, 
conforme as Recomendações vigentes do 
Ministério da Saúde e Instituto Nacional de 
Câncer. 

5- O CADCMama contemplará em sua 
estrutura, espaço destinado às capacitações 
que serão oferecidas aos profissionais de 
saúde e técnicos em mamografia, com 
vistas a prevenção e detecção precoce do 
câncer de mama, tornando essa atividade 
em educação permanente, bem como 
fortalecer o ensino e aprendizagem da 
equipe (especialistas, graduandos e pós 
graduandos) com aulas de tele-medicina e a 
parceria de diversas Universidades do país. 

6- Será feito um estudo logístico, em 
parceria com o Departamento de 
Processamento de Dados do Hospital das 
Clínicas, local onde o CADCMama se 
encontra, para a criação e desenvolvimento 
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de um banco de dados eletrônico, o qual 
agrupará as informações epidemiológicas 
necessárias para o desenvolvimento de 
futuras pesquisas.  

Segue cópia dos documentos 
comprobatórios deste projeto que fazem 
parte do ANEXO LII e LIII 

 

4.24. Proposta de Convênio a ser firmado 
com o Governo do Estado de Goiás, 
através da Secretaria de Estado da Saúde, 
visando ampliar em âmbito estadual o 
programa Telessaúde Brasil para 
qualificar a atenção primária e 
resolubilidade dos serviços em saúde, 
bem como criar a rede estadual de 
educação continuada à distância em saúde 
 
Dos Objetivos Gerais:  
 1 - Ampliar em âmbito Estadual, o 
Programa Telessaúde Brasil para 
qualificar a atenção primária e ampliar a 
resolubilidade dos serviços de saúde; 
 2 - Fortalecer a qualificação 
profissional dos trabalhadores do Sistema 
Único de Saúde-SUS, ligados à SES-GO; 
 3 - Integrar gerencialmente as 
superintendências e regionais de saúde da 
SES-GO; 
 4 - Criar a Rede Estadual de 
Educação Continuada à Distância em 
Saúde. 
 
Das Metas a Serem Atingidas: 

1) Implantar 110 pontos de recepção do 
Telessaúde que contemplarão setenta 
e quatro municípios Goianos; 

4.24.: Informamos que não houve execução 
dos serviços, uma vez que o convênio não 
foi efetivado devido o parecer desfavorável 
da Procuradoria Geral do Estado, 
documento em anexo.  
 
Segue cópia dos documentos 
comprobatórios deste projeto que fazem 
parte do ANEXO LIV  
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2) Equipar dezessete Regionais de 
Saúde; 

3) Equipar sete superintendências; 
4) Equipar o Gabinete do Secretário de 

Saúde; 
5) Equipar o Núcleo de Telemedicina e 

Telessaúde UFG; 
6) Manter dois pontos reservas para as 

necessidades conforme epidemias, 
pandemias e demandas reprimidas do 
Estado; 

7) Instalar um estúdio de gravação e 
transmissão de aulas, treinamentos e 
reuniões na Superintendência de 
Educação em Saúde e Trabalho para 
o SUS; 

8) Manter a conexão de 28 pontos de 
internet por um período de 18 meses 
para os seguintes pontos: 

      17(dezessete) regionais de Saúde. 
8 (oito) Superintendências.  
1 (um) Núcleo Telessaúde UFG. 
2 (dois) Pontos reservas para 
necessidades conforme epidemias, 
pandemias e demandas reprimidas 
do Estado. 
Manter o Núcleo Estadual de 
Telessaúde para realização de 
Teleducação, Tele-consultoria e Tele-
assistência (Telediagnóstico e 2° 
Opinião Formativa) e toda a parte 
administrativa e jurídica necessárias 
para manter o Núcleo Estadual por 
um período de 12 meses, conforme 
descrito no plano de trabalho. 
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5 – Do Programa de Incentivos às 
Atividades Científicas: 

Metas: Proposta de edição de uma nova 
resolução pelo Conselho Curador em 
2014 para manutenção do programa de 
incentivos financeiros para participação 
de profissionais docentes, técnicos 
administrativos, estudantes e residentes 
vinculados aos cursos de graduação e 
pós-graduação da área de saúde da 
Universidade Federal de Goiás e demais 
colaboradores da FUNDAHC, na 
apresentação de trabalhos científicos em 
congressos nacionais e internacionais, 
com disponibilização de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) para o exercício de 
2014. 

Execução: Através da Resolução nº 
01/2014 de 28 de fevereiro de 2014 do 
Conselho Curador da FUNDAHC, 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 2014, que totalizaram a 
importância de R$ 32.049,11 (Trinta e dois 
mil quarenta e nove reais e onze centavos). 

Qtd
. 

Participantes 
Unidade Solicitante Evento Valor Concedido R$ 

1 

Cyanéa Ferreira Lima 
Gebrim 

Anexo LV 

Serviço de Clinica 
Cirúrgica do HC/UFG 

INFECON 2014 - 3º 
Congresso 

Internacional de 
Prevenção de 

Infecção, com o 
tema: preditores para 

infecção do sítio 
cirúrgico à luz da 

segurança do 
paciente,realizado 

nos dias 03/04/2014 
a 05/04/2014. 

2.000,00 
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2 

Marcelo Luiz Brandão 
 

Anexo LVI  

Departamento de Cirurgia  
da Faculdade de Medicina 

– UFG 

XI Congresso 
Internacional de 

Cirurgia 
Endovascular , com 
o tema: Coarctação 

de Aorta Justa 
Artéria Subclávia 

Esquerda e 
Complicações 
?Tratamento 

Endovascular, 
realizado nos dias 

23/04/2014 a 
26/04/14 

2.000,00 

3 

Arlene de Sousa 
Barcelos Oliveira 

 

Anexo LVII  

Departamento de 
Desenvolvimento de 
Pessoas - HC/UFG 

11 º Congresso 
Internacional da 

Rede Unida, com o 
Tema:Residência  

Multriprofissonal em 
Saúde : A 

Experiência do 
Hospital das Clinicas 

da UFG,realizado 
nos dias 10/04/2014 

a 13/04/2014 

2.000,00 

4 

Maria Luiza de Faria 
Paiva 

 
Anexo LVIII  

Seção de Fonoaudiologia  
do HC/UFG 

11 º  Congresso 
Internacional da 

Rede Unida, com o 
Tema: Pronto 

Sorriso: A  Alegria 
na Clinica Pediátrica 

em três meses de 
acompanhamento,re

alizado nos dias 
10/04/2014 a 
13/04/2014 2.000,00 

5 

Ariane Tafnes Ferreira 
de Melo 

 
Anexo LIX  

Faculdade de 
Enfermagem –UFG 

11 Congresso 
Internacional da 

Rede Unida, com o 
Tema:Construindo o 

Diagnóstico das 
Principais Demandas 
a serem trabalhadas 

em duas UBS 
inseridas no Projeto 

PET - 350,00 
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Saúde,realizado nos 
dias 10/04/2014 a 

13/04/2014 

6 

Jane Mary Rosa 
Azevedo 

 
Anexo LX 

Serviço de Urgência e 
Emergência Pediátrica - 

HC/UFG 

3 Congresso Ibero - 
Americano em 
Investigação 

Qualitativa com o 
tema: Gestão do 

Hospital das Clinicas 
da Universidade 

Federal de Goiás a 
partir da sua 

contratualização em 
2014, realizado nos 
dias 14/07/2014 a 

16/07/2014 2.000,00 

7 

Eulange de Souza 
 

Anexo LXI  

Hospital das Clinicas da 
UFG 

3 Congresso Ibero - 
Americano em 
Investigação 

Qualitativa com o 
tema:  Relações 

entre Profissionais 
de Saúde e Crianças 

e Adolescentes 
Portadores de 

Anemia Falciforme 
em um Hospital de 
Ensino, realizado 

nos dias 14/07/2014 
a 16/07/2014 2.000,00 

  

8 

Claudiney Cândido 
Costa 

 
Anexo LXII  

Departamento de 
Cirurgia  da FM/UFG 

5TH Word Cogress 
& AHNS Annual 
Meeting com o 
tema:Flexible 
Gastroscope 
Secondary 

Tracheoesophageal 
Voice Prosthesis 2.000,00 
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Placement 
Techinque, realizado 
nos dias 26/07/2014 

a 30/07/2014 

9 

Ana Paula Meireles de 
Melo 

Anexo LXIII  

Serviço de 
Endocrinologia da 

FM/UFG 

International 
Congress of 

Endocrine com o 
tema: Alterações do 
Eixo Hipotábamo - 
Hipófise - Adrenal 
em Pacientes com 
Diaseber Tipo 2, 
realizado nos dias 

20/06/2014 á 
24/06/2014 2.000,00 

10 

Melissa Ameloti 
Gomes Avelino Ferri 

Anexo LXIV  

Departamento de 
Cirurgia  da FM/UFG 

Congresso Europeu 
de ORL Pediatria 

(International- 
OLHAR TEXTO 

ORIGINAL) 2.000,00 

11 

Annelisa Silva e Alves 
de Carvalho Santos 

Anexo LXV 

Faculdade de 
Enfermagem -UFG 

IX -Congresso 
Brasileiro de 

Epidemiologia , com 
o tema:Prevalência  
de Sedentarismo em 

adultos HIV 
positivos e 

associação com 
variáveis  

sociodemográficas e 
doenças crônicas, 
realizado nos dias 

07/09/2014 a 
10/09/2014 900,00 

12 

Sergiane Bisinoto 
Alves 

Anexo LXVI  

Hospital das Clinicas da 
UFG 

ISWA 2014- 
Congresso Mundial 

dos Resíduos 
Sólidos, com o tema: 
The reality of waste 

management in 
primary health care 

units in Brazil, 
realizado nos dias 2.000,00 
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08/09/2014 a 
11/09/2014 

13 

Dulcelene deSouza 
Melo 

Anexo LXVII  

Faculdade de 
Enfermagem –UFG 

XIV Congresso 
Brasileiro de 

Controle de Infecção 
e Epidemiologia 

Hospitalar, com o 
tema:Implicações 

Pessoais e 
Profiissionais do 

acidente ocupacional 
com material 

biologico para o 
taeabalhador da 

saúde, e o acidente 
com material 
bilogico e o 

trabalhador da área 
da saúde, realizado 
nos dias 19/11/2014 

a 22/11/2014 

1.792,77 

14 

Joana D ´arc Silverio 
Porto Inácio 

Anexo LXVIII  

Gerente da Seção de 
Psicologia - HC/UFG 

XIII Congresso 
Brasileiro de 
Insuficiência 

Cardíaca, com o 
tema:Adesão de 
pacientes com 
Insuficiência 
Cardiaca ao 
Tratamento 

Clinico,ealizado nos 
dias 07/08/2014 a 

09/08/2014 

1.553,00 
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15 

Mônica Canedo Silva 
Maia 

Anexo LXIX  

Laboratório de 
Reprodução Humana - 

HC/UFG 

XVIII Congresso 
Brasileiro de 
Reprodução 

Humana, com o 
tema: Efeitos da 

suplementação com 
hormônio 

leiteinizante 
recombinante 

durante a 
estimulação ovariana 
em ciclos de "FIVT 
e ICSI", gravidez 
compartilhada em 
casal homoafetivo, 
realizado nos dias 

20/08/2014 a 
23/08/2014 1.920,42 

16 

Tauana Lemos 
Coimbra 

Anexo LXX 

Acadêmica do Curso de 
Medicina - UFG 

Semana 
Panamericana de las 

Enfermedades 
Digestivas (SPED), 

com o 
tema:Prevalência de 

Sintomatologia 
Digestiva em 
Portadores de 

Doença de Chagas 
da Comunidade 

Kalunga, realizado 
nos dias 06/10/2014 

a 09/10/2014 2.000,00 

17 

Hélio Moreira Junior 
Anexo LXXI  

Departamento de 
Cirurgia da FM/UFG 

ISUCRS - 2014 
(International 

Society of 
University Colonol 

Rectal ) com o tema: 
The Pathogeneses of 
Rectocele,realizado 
nos dias 04/09/2014 

a 07/09/2014 2.000,00 
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18 

Lucas Scárdua Silva 
Anexo LXII  

Acadêmico do Curso de 
Medicina - UFG 

XXVI - Congresso 
de Neurologia, com 

o tema: Multiple 
Sclerosis Ambiental 

Risk Factors e 
Multiple Sclerosis  

Constitucional Risk 
Factors, realizado no 

dia 09/11/2014 a 
12/11/2014 1.532,92 

Valor Total Concedido - R$ R$          32.049,11 
 

6 - Das Atividades do SESMT / FUNDAHC 

Metas - Considerado como um serviço 
essencial para o bom desenvolvimento de 
todas as atividades da FUNDAHC, o 
SESMT (Serviço Especializado em 
Segurança e Medicina do Trabalho) tem 
por objetivo reduzir e/ou eliminar os riscos 
inerentes ao trabalho, tendo por finalidade 
promover a saúde e proteger a integridade 
do trabalhador no local de trabalho. Para 
alcançar este objetivo, o setor realiza 
exames periódicos, além de exames 
admissionais e demissionais dos 
funcionários contratados pela Fundação, 
com o acompanhamento e reavaliação 
periódica dos programas como o PPRA – 
Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais e PCMSO – Programa de 
Controle Médico em Saúde Ocupacional. 
Para consecução dos objetivos e 
finalidades do serviço, os técnicos 
contratados realizam um trabalho diário de 
prevenção e acompanhamento da saúde 
dos trabalhadores, desenvolvendo ações e 

Execução - Atualmente o Serviço de 
Medicina e Segurança do Trabalho é 
composto de 02 (dois) técnicos em 
Segurança do Trabalho, que trabalham 
diretamente no Hospital das Clinicas da 
UFG e mais dois técnicos que atuam 
diretamente no âmbito do Hospital e 
Maternidade Dona Íris – HMDI. Conforme 
Norma Regulamentadora NR-4. O Sesmt 
trabalha em parceria com os serviços 
prestados pela equipe da Clinica Conceito  
que é responsável pela reavaliação dos 
programas como o PPRA – Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais e o 
PCMSO – Programa de Controle Médico 
em Saúde Ocupacional. 

 
Os Serviços Especializados em 

Medicina e Segurança do Trabalho, 
juntamente com os programas 
desenvolvidos e implantados, são para 
prevenir e combater o acidente do 
trabalho, que vem proporcionando um 
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atividades para preservar a integridade 
física e a saúde dos trabalhadores.  

Das metas a serem atingidas em 2014: 

Além das atividades diárias de rotina, as 
metas estabelecidas pelo setor para o 
exercício de 2014 são de educação 
continuada dos treinamentos de combate a 
princípios de incêndio, primeiros socorros, 
brigada de incêndio, inspeções para troca e 
recarga de extintores e a realização da 
SIPAT – Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desempenho melhor nos programas de 
prevenção e o cumprimento das normas 
determinadas aos funcionários.  

 
 
Algumas das Atividades Realizadas pelo 

Setor de Segurança do Trabalho em 
2014. 

SESMT – Serviço Especializado em 
Segurança e Medicina do Trabalho  
 
Antecipação e reconhecimento dos riscos 
ambientais nos locais de trabalho, com 
avaliações qualitativas e quantitativas, 
registrados em relatórios, com suas 
devidas medidas de controle. 
 
Locais inspecionados: 

Rampa de acesso - Guarda Corpo 

Devido à vistoria do Corpo de Bombeiro 
houve a necessidade de aumentar a altura 
do corrimão de 0.90 centímetros de altura 
para 1.10 de cumprimento.                            

   

Antes                                          Depois 

Calçada Interna próximo ao hall de 
entrada 

Devido a várias reclamações dos 
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colaboradores e usuários daquela unidade 
de saúde, houve a necessidade de cimentar 
os locais que estavam com pequenos 
estragos para evitar futuras quedas.       

 
       Antes                    Depois 
                                                         
Calçada de entrada de visitante do HC   
Devido a várias reclamações dos 
colaboradores e usuários daquela unidade 
de saúde, houve a necessidade de cimentar 
os locais que estavam com pequenos 
estragos para evitar futuras quedas.                                                                 

    Fonte: Serviço Medicina e Segurança do Trabalho 

     Antes                                  Depois                                   

O SESMT no ano de 2014 realizou 
também, em parceria com o Departamento 
de Pessoal e com a Clínica Conceito, as 
atividades abaixo elencadas, a fim de 
proporcionar ao trabalhador uma melhor 
condição de trabalho. 
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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 237 consultas periódicas 
realizadas pela Clinica Conceito em 2014; 
- Solicitação dos exames complementares: 
Otorrino, fonoaudióloga, laboratorial, 
imagem RX, audiometria, UCG, 
Reumatologia, dentre outros; 
 - Investigação dos acidentes de trabalho 
ocorrido e tomadas as devidas 
providencias relativo a cada caso; 
 - Orientação e acompanhamento do 
SESMT no Hospital e Maternidade Dona 
Iris; 
 - Inspeções mensais e acompanhamento 
nas licitações para trocas e recargas dos 
Extintores; 
 - Antecipação dos Riscos Ambientais; 
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 -Reconhecimento dos Riscos Ambientais; 
 - Avaliação Qualitativa dos Riscos; 
 - Avaliação Quantitativa (Medições); 
 - Implantação das Medidas de Prevenção 
e Controle; 
 -Monitoramento da Exposição aos Riscos; 
 

Realização da SIPAT no mês de 
novembro de 2014: 

A SIPAT constituí-se como uma das 
principais atribuições da CIPA dentro da 
empresa, obrigatória pela alínea “0”, item 
5.16 da NR-5 - Portaria MTE/DSST nº 
8/99. Ela deve ser feita uma vez ao ano, 
devendo ser considerada como uma 
Campanha de Segurança e Saúde no 
Trabalho. 
 
A SIPAT tem como objetivo o 
desenvolvimento e a conscientização da 
importância de se eliminar os acidentes do 
trabalho, criando uma visão vigilante nos 
colaboradores, para que os mesmos 
possam atuar de forma interativa, 
reconhecendo e corrigindo condições e 
práticas inseguras. Segue abaixo algumas 
fotos da realização da Semana Interna de 
Prevenção do Ambiente do Trabalho. 

 
Fonte: Serviço Medicina e Segurança do Trabalho 

Palestra realizada por Priscila Santos com 
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o Tema: Fluxograma Acidente Biológico  
 

Fonte: Serviço Medicina e Segurança do Trabalho 

 

Fonte: Serviço Medicina e Segurança do Trabalho 

 
Palestra realizada por Pedro Granja com o 
Tema: Higiene Ocupacional  
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Fonte: Serviço Medicina e Segurança do Trabalho 

 
Palestra realizada pelo Amador Junior – 
Técnico em Segurança e Medicina do 
Trabalho do Colégio Sena Aires. Tema: 
Primeiros Socorros 
 
 

Fonte: Serviço Medicina e Segurança do Trabalho 

 

Palestra realizada pela Psicóloga Christina 
Silva com o Tema: Stress Ocupacional 
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  TEATRO - Realizado pela equipe do 
SESC no Hospital das Clinicas da UFG 

Fonte: Serviço Medicina e Segurança do Trabalho 

 

Fonte: Serviço Medicina e Segurança do Trabalho 
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Fonte: Serviço Medicina e Segurança do Trabalho 

 

Fonte: Serviço Medicina e Segurança do Trabalho 
 

 
Fonte: Serviço Medicina e Segurança do Trabalho 

Segue cópia dos documentos 
comprobatórios deste projeto que fazem 
parte do ANEXO LXXIII 

7 – Das Projeções Futuras: 

METAS:  Proposta de geração de 
estímulos ao corpo docente e técnico-
administrativo do Hospital das Clínicas, da 

EXECUÇÃO: Como nos exercícios 
anteriores, durante o ano de 2014, a 
Diretoria Executiva da FUNDAHC, 
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Faculdade de Medicina e das demais 
unidades acadêmicas da Universidade 
Federal de Goiás na administração de 
novos projetos a serem financiadas por 
instituições públicas ou privadas, 
objetivando a realização de estudos e/ou 
desenvolvimento de projetos nas diversas 
áreas vinculadas a saúde, priorizando as 
atividades a serem realizadas nas 
dependências do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás. 

 

juntamente com sua equipe de 
colaboradores, procurou atender de forma 
prestativa todos os gestores do HC, da 
UFG, da SMS e pesquisadores dessas 
instituições, com as quais a Fundação 
mantém atividades regulares de apoio no 
desenvolvimento de projetos de ensino, 
pesquisa, extensão e assistência à saúde da 
população goiana que procuram essas 
instituições, bem como outros interessados 
no apoio da Fundação a seus projetos, 
procurando sempre estimular, incentivar,  
colaborar e dar apoio na execução dos 
mesmos. O fruto desse trabalho é a 
ampliação constante de novos projetos e o 
reconhecimento dessas instituições do 
trabalho sério, organizado e incansável dos 
colaboradores da Fundação, que veem 
nesse trabalho o reconhecimento de seus 
esforços em prol da melhoria do ensino, da 
pesquisa e da assistência à saúde da 
população. Como reconhecimento desse 
trabalho conjunto entre a Fundação e a 
Universidade Federal de Goiás, foi 
promulgação no dia 29/12/2014 pelo 
Prefeito do Município de Goiânia da Lei nº 
9.526/2014 que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a firmar novos 
convênios com a FUNDAHC e a UFG 
para a execução de projetos relativos à 
promoção, proteção e recuperação da 
saúde em Unidades Hospitalares do 
Município. Com o apoio e a orientação da 
Curadoria de Fundações do Ministério 
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Público do Estado de Goiás, espera-se que 
a FUNDAHC possa ampliar suas 
atividades, apoiando e colaborando com a 
UFG e outras instituições públicas ou 
privadas no desenvolvimento de projetos 
que estejam de acordo com os objetivos e 
finalidades da Fundação.    

Relação das Notas Fiscais de Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes 
para os projetos administrados pela FUNDAHC – 2014 

 ANEXO LXXIV 

 

 ANEXO LXXV  
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ANEXO LXXVI  

 

 ANEXO LXXVII  

 

 

 

ANEXO LXXVIII  

 ANEXO LXXIX  

 

Atividades Extras não Previstas no Plano de Trabalho – 2014 



 

 

      97 

 

A Diretoria Executiva da Fundação apoiou financeiramente diversos cursos e 
treinamentos para os colaboradores que atuam diretamente na administração da 
Fundação e indiretamente aos colaboradores que atuam nos projetos vinculados a 
Fundação. Como um dos objetivos da FUNDAHC é fomentar a formação de recursos 
humanos, tem-se priorizado ações no sentido de disponibilizar mão de obra mais 
capacitada e apta a executar as diversas demandas de serviços solicitados pelos órgãos 
financiadores de recursos. Segue abaixo a listagem e fotos dos certificados de todos que 
participaram dos cursos e treinamentos no ano de 2014: 
 

       
 
   1 - Claudieny Rodrigues Franco – 
Participou do 32 Encontro Nacional das 
Fundações de Apoio às Instituições, de 
Ensino Superior e de Pesquisa Cientifica e 
Tecnológica, realizado em Florianópolis – 
Santa Catarina, no período de 11 a 14 de 

novembro de 2014.     ANEXO LXXX  

           
2 - Claudieny Rodrigues Franco – Participou do 1. Congresso Goiano de Gestão de 
Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS, realizado nos dias 9 e 10 de setembro 

de 2014, no Palácio da Música, Goiânia – 
GO, com tema “Empregabilidade Já”, 
contou com palestras e painéis com carga 
horária de 15 hora/aula. ANEXO LXXXI  

 
 

3 
- 

Maria Auxiliadora G. De Melo Brito – 
Participou do curso CFGP – Curso de 
Formação de Gestor de Processos, realizado 
pela Arqway Projetos Especiais, Provedor 
de Treinamento Credenciado (PTC) da Association of Business Process Management 
Professionals – Brasil – ABPMP BRASIL, em parceria com o IEL/GO – Intistuto 
Euvaldo Lodi- Goiás, no período de 14/04/14 à 20/06/14, com carga horária de 80 h 
ANEXO LXXXII  
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4 - Joice Almeida - Participou do curso CFGP – 
Curso de Formação de Gestor de Processos, 
realizado pela Arqway Projetos Especiais, 
Provedor de Treinamento Credenciado (PTC) da 
Association of Business Process Management 
Professionals – Brasil – ABPMP BRASIL, em 
parceria com o IEL/GO – Intistuto Euvaldo Lodi- 
Goiás, no período de 14/04/14 à 20/06/14, com 
carga horária de 80 horas. ANEXO LXXXIII 

 
 
   5 - Cristiano Crispim de Figueiredo Souza 
– Participou da palestra “Trabalho Escravo” 
ministrado pelo Dr. Fabiano Coelho de Souza, 
com duração de 4 horas aula, realizado pela 
Escola Superior de Advogacia de Goiás. 
 

ANEXO LXXXIV  

 
6 - Cristiano Crispim de Figueiredo Souza – 
Participou da palestra “Hermenêutica Jurídica 
Labor – Ambiental: Considerações Gerais e 
Efeitos Práticos no Mundo do Trabalho e 
Convenção 182 da OIT: O futuro do Brasil 
está em nossas mãos” ministrada pelo Drs. Ney 
Maranhão e Platon Teixeira de Azevedo Neto. 
Realizado pela Escola Superior de Advogacia de Goiás. ANEXO LXXXV  

 
 
7 - Cristiano Crispim de Figueiredo Souza 
– Participou da palestra “Aspectos 

trabalhistas do uso de redes sociais” 
ministrada pelo Dr. Thiago Cordeiro 
Jácomo no dia 25 de junho de 2014, no 
Auditório da Escola Superior de 
Advogacia de Goiás - ESA, com 
duração de 4 horas aula. 
               ANEXO LXXXVI 
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8- Cristiano Crispim de Figueiredo Souza – Participou do “Curso de Oratória 
Básico – Como falar em Público”. Ministrado pelo Dr. João Batista Rodrigues Soares, 
nos dias 14,15,16,17,21,22 de julho de 2014, na da Escola Superior de Advogacia de 
Goiás – ESA, com duração de 24 horas aula. ANEXO LXXXVII 

 
 9- Cristiano Crispim de Figueiredo 
Souza – Participou do 6º Congresso 
Internacional sobre Saúde Mental no 
Trabalho, realizado no período de 21 a 
23 de outubro de 2014, no Auditório do 
Oliveira´s Place, em Goiânia - Goiás, 
com carga horária de 20 horas –aula. 

ANEXO LXXXVIII  
 

 
 10- Cristiano Crispim de Figueiredo 
Souza, participaram da palestra vá 
Direto ao Topo, Marketing, Vendas, 
Motivação e Atendimento, ministrado 
pelo Prof. Daniel Godri, com carga 
horária de 2h30 min. Segue imagem do 
certificado do Sr. Cristiano e em anexo 

a cópia da nota fiscal. ANEXO LXXXIX  
 

 
11- Cristiano Crispim de Figueiredo 
Souza – Participou do 20º Congresso 
IGT – Congresso Goiano de Direito 
e Processo do Trabalho, realizado 
no Auditório da ASMEGO no 
período de 04 a 06 de junho de 2014, 
qualidade de Congressista com carga 
horária de 26 horas/aula. ANEXO XC  
 
12- Cristiano Crispim de Figueiredo 
Souza – Participou do 1º Congresso 
Goiano de Gestão de Pessoas com 
Deficiência e Reabilitados do INSS, 
realizado nos dias 9 e 10 de setembro 
de 2014, no Palácio da Música, 
Goiânia – GO, com tema 

“Empregabilidade Já”, contou com palestras e painéis com carga horária de 15 
hora/aula. ANEXO XCI 
 
 
 
 

 
13-Vera Lúcia de Sousa – Participou 
do curso “Introduction To The 
Principles And Practice Of Clinical  
Research” organizado pela Rede 
Fiocruz de Pesquisa Clínica, no período 
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PROJETO BOA VISÃO – FUNDAÇÃO 
JAIME CÂMERA 

 
 Contrato de prestação de serviços firmado 
com a Fundação Jaime Câmara, tendo por 
objetivo a execução do Projeto Boa Visão, 
em decorrência de Convênio firmado entre 
a Contratante e o Estado da Educação, 
visando à realização de consultas, 
prescrição de remédios, prescrição de 
óculos, tratamentos, realização de exames 
específicos e cirurgias oftalmológicas em 
alunos da Rede Estadual de Ensino. Este 
projeto não foi previsto no Plano de 
Trabalho do ano de 2014, uma vez que o 
mesmo foi firmado no dia 16/05/2014. 

Das metas a serem atingidas: 

Atendimentos na Unidade Volante: 11.000 
Consultas  
Atendimentos no CEROF: 715 consultas 
/procedimentos  

EXECUÇÃO - PROJETO BOA VISÃO 
FUNDAÇÃO JAIME CÂMERA  

 
O contrato firmado com a Fundação Jaime 
Câmara durante o exercício de 2014, para 
a execução do projeto Boa Visão, teve o 
apoio da equipe técnica e administrativa 
do Centro de Referência em Oftalmologia 
do HC/UFG – CEROF, na realização de 
vários procedimentos, exames e consultas 
em diversas escolas da Rede Estadual de 
Ensino. 
 
Durante a execução do projeto, a equipe da  
FUNDAHC juntamente com a equipe do 
CEROF / UFG realizaram consultas, 
exames, tratamentos e cirurgias 
oftalmológicas em alunos da Rede 
Estadual de Ensino, que foram atendidos 
nas unidades volantes da Fundação Jaime 
Câmara e no Centro de Referência em 
Oftalmologia da Universidade Federal de 
Goiás. Encerramos o ano com um 
quantitativo significativo de atendimentos 
realizados, conforme segue no quadro 

abaixo: 

Especialidade 

PROCEDIMENTOS 
REALIZADOS 2014   

M
A
I
O 

JU
N
H
O 

A
G
O 

S
E
T 

O
U
T 

N
O
V 

D
E
Z 

G
E
R
A
L 

Blefaro Superior OE           1   1 

Biometria Ultrassonica                 

Biopsia Excional de 
Conjuntiva OD                  

Catarata         
2
0 1   21 

campimetria 
computadorizada       1 3     4 
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Ceratometria (2X)                 

Cirurgia estrabismo         1     1 

Cirurgia de Exerese de 
Pterígio OE         1     1 

Correção de Ptose ao (Ambos 
os Olhos)                   

Córnea   4 1 4 5 1 3 18 

Correção de Ptose           2   2 

Curva tencional diária     1         1 

Estrabismo   6 8 1 4 3 2 24 

Exames Extras               0 

Facectomia sem lio                  

Facoemulsificação com Lio 
- Lente Dobrável OD                  

Fundoscopia               0 

Genética         1     1 

Glaucoma     1   6 5 1 13 
Implante Secundário de 
Lente Intra - Ocular de Lio 
OE                 

Implante Intra - Estromal 
OE (Anel de Ferrara)                  

Mapeamento de retina           4 4 8 

Microscópia Especular de 
Córnea (2x)                  

Neuroftalmo 1       2     3 

PAM (AO)                 

Paquimetria ultrassônica   1 1   1 1   4 

Pequenas Cirurgias               0 
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Plástica ocular         6 5 1 12 

Potencial de Acuidade 
Visual                 

Pterígio               0 

Recobrimento Conjutival          1     1 

Refração     2   4     6 

Retina   1 1 1 1 7 5 16 

Retinografia Fluorescente                 

Retirada de Corpo 
Estranho                 

Tomografia córnea   8 1 2 6   1 18 

Tomografia de retina               0 

Uveíte   1     4 4 3 12 

 
 

Victromia /perfluocarbono               0 

Visão Subnormal               0 

Yag Laser             1 1 

Total de Encaminhamentos  1 21 
1
6 9 

6
6 

3
4 

2
1 

16
8 

    Fonte: Centro de Referência em Oftalmologia – Cerof 

 

         Durante a execução do projeto, trinta 
e três Escolas da Rede Estadual foram 
atendidas pelo Centro de Referência em 
Oftalmologia da UFG e pelas Unidades 
Volantes de atendimentos oftalmológicos 
(ônibus) de propriedade da contratante, 
cujo atendimento foi realizado próximo às 
unidades escolares da Rede de Ensino 
Estadual, conforme quadro abaixo: 
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Mês de 
Referência CONVÊNIO  

QTDE 
ESCOLAS 

Mai/14 003/14-SEE 2 
Jun/14 003/14-SEE 6 
Ago/14 003/14-SEE 10 
Set/14 003/14-SEE 4 
Out/14 003/14-SEE 7 
Nov/14 003/14-SEE 3 
Dez/14 003/14-SEE 1 

TOTAL   33 
     Fonte: Centro de Referência em Oftalmologia – Cerof 

 

A Fundação de Apoio ao Hospital das 
Clinicas da UFG em conjunto com o 
Centro de Referência em Oftalmologia da 
UFG – CEROF realizaram várias 
consultas nos ônibus e foram 
encaminhados cento e cinquenta e oito 
estudantes para o CEROF conforme se 
pode observar no quadro a baixo: 

Mês 
de 

Refe
rênci

a 

CON
VÊN
IO 

Qtde 
Consulta

s 
Médicas 
Ônibus 

QTDE.   QTDE. 

ENCAMI
NHADOS
. CEROF 

PROCEDIME
NTOS 

(CEROF) 

Mai/
14 

003/1
4-

SEE 293 1 1 

Jun/
14 

003/1
4-

SEE 579 17 21 

Ago/
14 

003/1
4-

SEE 1.979 13 16 

Set/1
4 

003/1
4-

SEE 1.025 8 9 

Out/
14 

003/1
4-

SEE 1.310 64 66 

Nov/
14 

003/1
4-

SEE 528 34 34 

Dez/
14 

003/1
4-

SEE 64 21 21 
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Elaborado: Claudieny Rodrigues Franco/Secretária Executiva  
  
 
 
                                     

Goiânia, 20 de fevereiro de 2015 

 

JOSÉ ANTONIO DE MORAIS 
DIRETOR EXECUTIVO – FUNDAHC 

TOT
AL   5.778 158 168 

     Fonte: Centro de Referência em Oftalmologia – Cerof 
 

 ANEXO XCVI E XCVII 
 


