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Mensagem da Diretoria  
 
 
Senhores Conselheiros, 

 

Com o encerramento das atividades do exercício de 2013, ano em que a 

FUNDAHC completou 15 anos de existência, temos o satisfação de apresen-

tar mais um Relatório Anual de Atividades da instituição, que de forma re-

sumida apresenta todas as atividades desenvolvidas pela Fundação em 2013, 

confrontando as atividades planejadas naquele exercício, com as atividades 

realmente realizadas, demonstrando o cumprimento dos objetivos e finalida-

des instituídos nos Estatutos da Fundação. 

 

De acordo com o Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária aprovada para 

2014, muitos dos projetos desenvolvidos pela Fundação em 2013 e aqui rela-

tados, terão continuidade no exercício de 2014 com o apoio da FUNDAHC, 

com projeções de ampliação de nossas atividades, mediante capacitação gra-

dual de toda nossa equipe administrativa e técnico-assistencial, para que a 

Fundação possa atingir níveis de excelência na sua missão, cumprindo com 

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

Atenciosamente, 

 

José Antonio de Morais 

Diretor Executivo da FUNDAHC 
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Conselho Curador 
 

Vardeli Alves de Moraes (PresidentePresidentePresidentePresidente) 
Marcelo Medeiros 
Edward Madureira Brasil 
Luiz Arantes Rezende 
José Garcia Neto 
Sizenando da Silva Campos Júnior    
Paulo de Tarso Ferreira Castro 
Mauricio Guilherme Campos Viggiano 
José Antonio de Morais 
 

 
Conselho Fiscal 

 
Walter Nilton Celestino da Silva 
Wheyllia Barros Marinho 
Patrícia de Araújo Costa Caetano 
 

 
 

Diretoria Executiva 
 
José Antonio de Morais 
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FINALIDADES ESTATUTÁRIAS  
 
A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

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

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

vo estatutário o apoio técnico e financeiro às pesquisas científicas, tecnológi-

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

programas de ensino prestados à comunidade, cujas ações são desenvolvidas 

no âmbito do Hospital das Clínicas e de outras unidades ligadas ou não a U-

niversidade Federal de Goiás.  

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

vés da gestão de recursos oriundos de convênios, acordos e contratos firmados 

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

convênio firmados com a Universidade Federal de Goiás e a Secretaria Muni-

cipal de Saúde. 

Todas estas atividades visam, fundamentalmente, a melhoria da assistência 

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

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

ensino, da pesquisa e da extensão.  
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OBJETIVOS ESTABELECIDOS NOS ESTATUTOS:OBJETIVOS ESTABELECIDOS NOS ESTATUTOS:OBJETIVOS ESTABELECIDOS NOS ESTATUTOS:OBJETIVOS ESTABELECIDOS NOS ESTATUTOS:    

    

I. Desenvolver programas assistenciais, educacionais e culturais relacio-
nados com o atendimento assistencial à comunidade. 

II.  Apoiar técnica e financeiramente programas de assistência médico-
hospitalar e programas de desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão da 
Universidade Federal de Goiás; 

III.  Manter, parcial ou integralmente, o Hospital das Clínicas da UFG, 
bem como, outras Unidades afins, ligadas ou não à Universidade; 

IV.  Executar, mediante convênios, contratos e acordos, com instituições 
públicas ou privadas, inclusive internacionais, atividades em todos os campos 
que venham contribuir para o desenvolvimento científico, técnico e cultural; 

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

VI.  Conceder bolsas de estudos em nível de graduação, pesquisa, extensão 
e pós-graduação; 

VII.  Realizar levantamento de dados sobre trabalhos científicos e tecnológi-
cos, nacionais ou estrangeiros; 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONALESTRUTURA ORGANIZACIONALESTRUTURA ORGANIZACIONALESTRUTURA ORGANIZACIONAL    
    
A Fundação de Apoio ao Hospital das Clinicas da Universidade Federal de 
Goiás tem a seguinte estrutura organizacional e administrativa:  

 
Órgãos de Direção e Administração da FUNDAHC: 
 
Conselho CuradorConselho CuradorConselho CuradorConselho Curador - órgão de orientação superior da FUNDAHC, composto 
por nove membros, com mandato de quatro anos;   Conselho FiscalConselho FiscalConselho FiscalConselho Fiscal - órgão de 
controle interno e de caráter permanente da Fundação, composto por três 
membros, com mandato de dois anos; Diretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaDiretoria Executiva - órgão central que 
coordena todas as atividades da Fundação, com mandato de quatro anos. 
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PLANO DE TRABALHOPLANO DE TRABALHOPLANO DE TRABALHOPLANO DE TRABALHO    ATIVIDADATIVIDADATIVIDADATIVIDADESESESES    RELATADASRELATADASRELATADASRELATADAS    
METAS E OBJETIVOSMETAS E OBJETIVOSMETAS E OBJETIVOSMETAS E OBJETIVOS    EXECUÇÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO     

1 1 1 1 ----    PROJETOS DA ÁREA DE ENSINOPROJETOS DA ÁREA DE ENSINOPROJETOS DA ÁREA DE ENSINOPROJETOS DA ÁREA DE ENSINO 

Propiciar o apoio logístico e as condições administrativas e gerenciais ne-
cessárias para que o Hospital das Clínicas e outras unidades da Univer-
sidade Federal de Goiás possam cumprir o seu papel institucional de ser-
vir de campo de apoio ao ensino e estágio a alunos dos cursos de Gradua-
ção e Pós-Graduação ministrados pela UFG, bem como alunos dos cursos 
técnicos, tanto da rede pública quanto da rede privada. 

� Item 4.1 do Plano dItem 4.1 do Plano dItem 4.1 do Plano dItem 4.1 do Plano de Trabalhoe Trabalhoe Trabalhoe Trabalho    

Curso de Especialização em EpidCurso de Especialização em EpidCurso de Especialização em EpidCurso de Especialização em Epide-e-e-e-
miologia miologia miologia miologia ----    2ª Turma EAD: 2ª Turma EAD: 2ª Turma EAD: 2ª Turma EAD: Contrato 
de nº. 028/2010 firmado entre a 
FUNDAHC e a Universidade Fede-
ral de Goiás em 13/12/2010, com 
recursos financiados pelo Ministé-
rio da Saúde.  

Período de Execução: Período de Execução: Período de Execução: Período de Execução: Janeiro/2011 
à Março/2013. 

⇨⇨⇨⇨    Objetivos do Projeto:Objetivos do Projeto:Objetivos do Projeto:Objetivos do Projeto:    

---- Oferecer cursos de especialização 
em Epidemiologia para 150 profi150 profi150 profi150 profis-s-s-s-
sionaissionaissionaissionais de nível superior; 
 

- Capacitar profissionais técnicos do 
SUS que trabalham na área, para 
produção de informações e análise 
crítica, incorporando a epidemiolo-
gia no processo de gestão em saúde; 

⇨⇨⇨⇨    Atividades DesenvolvidasAtividades DesenvolvidasAtividades DesenvolvidasAtividades Desenvolvidas    (de (de (de (de a-a-a-a-
cordo com os objetivos)cordo com os objetivos)cordo com os objetivos)cordo com os objetivos)::::    

- Devido a grande procura pelo 
Curso de Especialização, com a ins-
crição de 1020 interessados, a coor-
denação do curso resolveu ampliar 
o número de vagas no processo sele-
tivo, contemplando mais 19 alunos 
que possuíam perfil adequado. As-
sim, o curso teve inicio com 169 169 169 169 a-a-a-a-
lunos / profissionalunos / profissionalunos / profissionalunos / profissionais is is is de nível supe-
rior, superior ao objetivo inicial de 
150 profissionais. 

 
- Cumpriu-se com o objetivo de ca-
pacitar profissionais do SUS, uma 
vez que praticamente 95%95%95%95% dos alu-
nos selecionados eram profissionais 
do SUS atuantes na Secretaria Es-
tadual de Saúde (SES) e Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS). 
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- Produzir materiais instrucionais 
para a formação de recursos 
humanos em Epidemiologia, de 
acordo com as diretrizes da UNA-
SUS e licenciá-los para livre 
circulação com finalidades 
educacionais e não comerciais;  
 
- Desenvolver atividades de 
pesquisa e cooperação técnica 
visando à disseminação das novas 
tecnologias e metodologias 
educacionais utilizadas nesse 
projeto.  

    

    

⇨⇨⇨⇨    Metas a Serem Atingidas:Metas a Serem Atingidas:Metas a Serem Atingidas:Metas a Serem Atingidas:    

 
- Formar profissionais especialistas 
em Epidemiologia, em suas diver-
sas áreas de atuação, de forma a 
contemplar a natural multidiscipli-
naridade na prática da vigilância 
em saúde; 
 
- Desenvolver uma visão crítica e 
racional a respeito do processo saú-
de-doença, que favoreça a análise 
da situação de saúde e sua melhor 
utilização nos processos de gestão 

- Foi produzido e entregue aos alu-
nos um CD contendo todo o materi-
al usado no curso e o mesmo foi en-
viado ao UNA-SUS para ser dispo-
nibilizado para livre circulação. 
 
- Visando desenvolver atividades de 
pesquisa e cooperação técnica, vá-
rios TCCs (Trabalhos de Conclusão 
de Curso) apresentados foram fruto 
de pesquisa que para sua realização 
necessitou do estabelecimento de 
parcerias institucionais. Assim, os 
serviços de saúde e instituições de 
ensino estiveram presentes nesta 
cooperação. 
    
    
⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas (de Atividades Desenvolvidas (de Atividades Desenvolvidas (de Atividades Desenvolvidas (de a-a-a-a-
cordo com as metas traçadas)cordo com as metas traçadas)cordo com as metas traçadas)cordo com as metas traçadas)::::    
 
- Os profissionais concluintes do 
curso foram formados como especia-
listas, reforçando através das disci-
plinas oferecidas suas áreas de atu-
ação, bem como dando subsidio pa-
ra melhorar a sua atuação prática. 
 
- Através do espaço virtual com a 
participação estratégica dos tuto-
res, os alunos eram estimulados a 
refletir sobre questões de saúde pú-
blica. Como parte importante dos 
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do SUS; 
 
- Proporcionar atmosfera científica, 
acadêmica e profissional para le-
vantamento, discussão e busca de 
soluções para problemas inerentes 
ao dia a dia da saúde no país; 
 
- Produzir trabalhos científicos so-
bre temas relevantes na área de es-
tudo do curso, bem como montar 
um pequeno acervo com o material 
produzido. 
 
- Capacitar 7 (sete) tutores para 
formação em epidemiologia. 
 
- Organizar 6 turmas com 25 alunos 
cada, totalizando 150 vagas; 
 
- Formar 130 especialistas em Epi-
demiologia; 
 

- Produzir o material didático para 
o curso e publicá-lo na Internet e 
indexado no Acervo de Recursos 
Educacionais em Saúde (A-
RES/UNA-SUS);    

    

 

encontros presenciais, os trabalhos 
em grupos e seminários eram tam-
bém realizados com essa finalidade. 

 
- Além do ambiente moodle onde 
foram realizados fóruns de discus-
são e chats; aos alunos nos 3 dias 
dos 4 momentos dos encontros pre-
senciais era proporcionado um am-
biente com espaço, infraestrutura e 
alimentação que viabilizasse a a-
prendizagem. Vale ressaltar neste 
sentido o papel fundamental de-
sempenhado pelos parceiros insti-
tucionais (Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte – UFRN, 
Fundação Oswaldo Cruz – FIO-
CRUZ (Brasília) e Superintendên-
cia de Educação em Saúde e Traba-
lho para o SUS - SEST/SUS) ao 
fornecer o espaço físico necessário. 

 
- Produziram-se trabalhos científi-
cos de relevância, principalmente 
para os municípios de origem dos 
alunos, conforme listagem constan-
te do relatório em anexo. Vários 
trabalhos foram aceitos para publi-
cação em revistas científicas. 
 
- O curso proporcionou a capacita-
ção de 12 tutores, mas apenas 6 a-
presentaram perfil adequado ao fi-
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nal do curso. 
 
- Com o aumento do número de va-
gas para o curso, o número de alu-
nos por turma variou de 27 a 30 a-
lunos, totalizando 169 alunos no 
curso, divididos em 6 turmas. 
 
- Ao final do curso, foram formados 
132 especialistas em epidemiologia. 
- A coordenação do curso produziu 
um CD contendo todo o material 
usado no curso e disponibilizado 
para os alunos. Arquivo este que se 
encontra arquivado na sede da 
Fundação.    

- Os documentos comprobatórios 
das atividades, bem como as cópias 
dos contratos e aditivos fazem parte 
do Anexo Anexo Anexo Anexo I, II, IIII, II, IIII, II, IIII, II, III desse relatório. 

    
    

� Item 4.2 do Plano de Item 4.2 do Plano de Item 4.2 do Plano de Item 4.2 do Plano de TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho    
 
    
Curso de Aperfeiçoamento a DiCurso de Aperfeiçoamento a DiCurso de Aperfeiçoamento a DiCurso de Aperfeiçoamento a Dis-s-s-s-
tância em Geoprocessamento em tância em Geoprocessamento em tância em Geoprocessamento em tância em Geoprocessamento em 
Saúde Saúde Saúde Saúde ----    2ª edição2ª edição2ª edição2ª edição:  Contrato nº 
034/2010 firmado entre a FUN-
DAHC e a Universidade Federal de 
Goiás em 20/12/2010, com recursos 
financiados pelo Ministério da Saú-

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas (de Atividades Desenvolvidas (de Atividades Desenvolvidas (de Atividades Desenvolvidas (de a-a-a-a-
cordo com os objetivos traçados):cordo com os objetivos traçados):cordo com os objetivos traçados):cordo com os objetivos traçados):    
 
- O material didático foi devida-
mente revisado com vista a dar con-
ta principalmente do aumento de 
carga horária, estando os mesmos 
disponíveis para livre circulação, 
com finalidades educacionais e não 
comerciais. Nesta 2ª edição, a carga 
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de.  
 
Período de Período de Período de Período de ExecuçãoExecuçãoExecuçãoExecução: Janeiro/2011 
à Março/2013    
    
⇨⇨⇨⇨    Objetivos do Projeto: Objetivos do Projeto: Objetivos do Projeto: Objetivos do Projeto:     
    
----    Revisão e complementação dos 
materiais instrucionais para a for-
mação e capacitação de Profissio-
nais do SUS, de acordo com as dire-
trizes da UNA-SUS e licenciá-los 
para livre circulação com finalida-
des educacionais e não comerciais; 
 
- Desenvolver atividades de pesqui-
sa e cooperação técnica visando o 
desenvolvimento e a disseminação 
de novas tecnologias e metodologias 
para o manejo dos bancos de dados 
e análise da situação de saúde;  

 
- Capacitar tutores para formação 
em Ensino a Distância. 
 

    

    

    

    

⇨⇨⇨⇨    Metas a Serem AtingidasMetas a Serem AtingidasMetas a Serem AtingidasMetas a Serem Atingidas: 

horária foi de 120 horas. O arquivo 
em CD com o material didático re-
visado se encontra arquivado na 
sede da Fundação para consultas 
futuras.    

- A cooperação técnica foi estabele-
cida nos 9 polos onde o curso acon-
teceu, a saber: pólo Brasília (Fun-
dação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ), 
pólo Natal (Secretaria de Educação 
a Distância da UFRN), pólo Belém 
(Instituto Evandro Chagas), pólo 
São Paulo (Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa – 
FCMSCSP), ), ), ), pólo Vitória (Centro de 
Ciências Exatas da UFES), pólo 
Florianópolis (Centro de Ciências 
da Educação da UFSC), pólo Belo 
Horizonte (Faculdade de Medicina 
da UFMG), pólo Goiânia ((((Instituto 
de Patologia Tropical e Saúde Pú-
blica da UFG)    e pólo Campinas (Fa-
culdade de Ciências Médicas da 
UNICAMP). 

 
- Foram capacitados 09 (nove) tuto-
res em Geoprocessamento em Saú-
de.  
    
⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas (de Atividades Desenvolvidas (de Atividades Desenvolvidas (de Atividades Desenvolvidas (de a-a-a-a-
cordo cocordo cocordo cocordo com as metas traçadas):m as metas traçadas):m as metas traçadas):m as metas traçadas):    
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- Organização de 16 turmas com 25 
alunos cada; 

 
- Conclusão de 350 diplomados; 

 
- 100 % do material didático produ-
zido para o curso publicado na In-
ternet e indexado no Acervo de Re-
cursos Educacionais em Saúde (A-
RES/UNA-SUS); 
 

- 100 % das atividades de pesquisa 
e cooperação técnica realizada. 

 

- Foram realizados cursos em 9 (no-
ve) pólos, sendo 2 turmas por pólo, 
em média com 28 alunos, totalizan-
do 17 turmas, uma vez que o pólo 
de Florianópolis teve apenas uma 
turma. 

 
- Foram selecionados 480 alunos, 
sendo que somente 336 iniciaram o 
curso, 323 foram aprovados e 13 re-
provados, atingindo 92% da meta 
estabelecida de diplomados. 
 

- Todo material didático do curso foi 
revisado, distribuído aos alunos, 
publicado na Internet e indexado no 
Acervo de Recursos Educacionais 
em Saúde (ARES/UNA-SUS), con-
forme CD arquivado na FUN-
DAHC. 
 

- Pelas atividades relatadas acima, 
conclui-se que as atividades de pes-
quisa e a cooperação técnica foram 
100 % realizadas com sucesso. 
    
- Os documentos comprobatórios 
das atividades, bem como as cópias 
dos contratos e aditivos fazem parte 
do Anexo IV, V,VIAnexo IV, V,VIAnexo IV, V,VIAnexo IV, V,VI desse relatório. 

    



 

 

 

 

 

Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013    2013201320132013    

 

 

 

 

Fundação de Apoio ao Hospital das Clinicas da UFG – 2013 

 Página 13 

 

� Item 4.3 do Plano de TrabalhoItem 4.3 do Plano de TrabalhoItem 4.3 do Plano de TrabalhoItem 4.3 do Plano de Trabalho    
    

PPPProjeto Prórojeto Prórojeto Prórojeto Pró----Saúde I Saúde I Saúde I Saúde I ––––    Fase IIIFase IIIFase IIIFase III ––––    
FM/UFGFM/UFGFM/UFGFM/UFG. Carta-Acordo firmada en-
tre a FUNDAHC e a Organização 
Pan-Americana da Saúde, para fi-
nanciamento das atividades de rees-
truturação do Curso de Medicina da 
Universidade Federal de Goiás.  
 
Período de ExecuçãoPeríodo de ExecuçãoPeríodo de ExecuçãoPeríodo de Execução: Abril/2012 à 
Fevereiro/2013 
    
⇨⇨⇨⇨    Objetivos GeraisObjetivos GeraisObjetivos GeraisObjetivos Gerais:  
    
---- Promover a articulação entre o 
Curso de Medicina, os demais cursos 
da área de saúde da UFG e a Rede 
de Serviços de Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde e Secretaria Es-
tadual de Saúde, através do processo 
de ensino-serviço-comunidade e pes-
quisa-ensino-extensão, com foco na 
detecção e atendimento das Doenças 
Crônico-Degenerativas na Atenção 
Primária, considerando as principais 
causas de cegueira, doença renal, 
hipertensão arterial, diabetes, hepa-
topatias e capacitação em Saúde 
Mental Comunitária para precepto-
res de graduação da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Goiânia. Inte-
grando ensino-serviço com a inserção 
dos estudantes no cenário real de 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas:Atividades Desenvolvidas:Atividades Desenvolvidas:Atividades Desenvolvidas:    
 
- Para o desenvolvimento do pro-
jeto, contratou-se pelo projeto 
uma consultoria pedagógica 
(momento presencial: dias 3 e 4 
de abril/2012) para o desenvolvi-
mento da reformulação do projeto 
pedagógico do curso de medicina 
desde o início das discussões, com 
a descrição dos modelos curricu-
lares, com destaque para a inte-
gração-básico-clinica e formula-
ção dos módulos que farão esta 
integração, por exemplo: Módulo 
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práticas que é a Rede SUS. 
- Adequar o processo de formação/ 
orientação do Curso de Medicina da 
UFG de modo a oferecer à sociedade, 
profissionais habilitados a responder 
às necessidades da população local, 
regional e nacional na operacionali-
zação do SUS, visando à melhoria da 
qualidade e resolutividade da Aten-
ção à Saúde do Cidadão e a integra-
ção da Rede à formação dos profis-
sionais de saúde na graduação e na 
educação permanente dos professo-
res/ médicos, proporcionando tam-
bém, a realização de atividades mul-
tiprofissionais interagindo com os 
cursos de Enfermagem, Farmácia, 
Nutrição e Odontologia da UFG.   
    

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

 
- Realizar seis módulos de capacita-
ção em Saúde Mental Comunitária 
para 20 preceptores de graduação; 

 
- Fazer o reconhecimento da Urgên-
cia e Emergência do CIAMS Novo 
Horizonte; 
 

de Humanidades, Saúde Mental, 
Saúde do Adulto, Saúde da Cri-
ança e Adolescente, etc.  

- A consultora conduziu a consul-
toria pedagógica juntamente com 
a Oficina sobre os diversos Méto-
dos de Avaliação e deu encami-
nhamentos de como abordar a 
avaliação no desenvolvimento 
curricular (segundo momento 
presencial: 29 a 31 de outubro de 
2012). Nos dois momentos houve 
a participação da Equipe Técnica 
de Reorientação do Projeto Peda-
gógico do Curso de Medici-
na/UFG, outros professores do 
curso e diversos acadêmicos. 

- Foi realizada a Oficina de De-
senvolvimento de Competência 
Pedagógica da Preceptoria na Re-
sidência Médica - Módulo Precep-
toria, no período de 14 a 16 de ju-
nho de 2012. Responsáveis e pa-
lestrantes: Alessandra Vitorino 
Naghettini (FM/UFG), Denise 
Herdy (ABEM), Luciana Motta 
(ABEM) e Roberto Esteves (A-
BEM). Participaram deste pri-
meiro módulo 31 professores pre-
ceptores que foram selecionados 
pela ABEM, os quais se encon-
tram em lista nominal abaixo. 
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- Continuar a realização de telecon-
ferências destinadas aos profissio-
nais da Rede Básica de Saúde; 

 
 

- Integrar as disciplinas de caráter 
prático e Atos Médicos com a disci-
plina de Telemedicina. 

 

 

 

- O segundo momento presencial 
da Oficina Desenvolvimento de 
Competência Pedagógica da Pre-
ceptoria na Residência Médica - 
Módulo Preceptoria - ocorreu nos 
dias 25, 26 e 27 de outubro de 
2012. Responsáveis e palestran-
tes: Alessandra Vitorino Naghet-
tini (FM/UFG), Denise Herdy (A-
BEM), Luciana Motta (ABEM) e 
Roberto Esteves (ABEM). Os 
mesmos participantes do primei-
ro momento estiveram presentes 
neste segundo. 

- O curso teve como objetivo o de-
senvolvimento de competência 
docente na preceptoria, ou seja, a 
formação de tutores para atua-
rem nos cursos de Formação de 
Preceptores. Na modalidade se-
mi-presencial, carga horária total 
de  300 horas e duração de seis 
meses, o curso  ocorreu de março 
a agosto de 2012.  Com 134 horas 
em atividades presenciais desen-
volvidas em dois encontros com 
três dias de duração cada, e 148 
horas em atividades de Ensino à 
Distância, ao longo dos seis me-
ses. 

 

- No período de 29 a 31 de outu-
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bro de 2012 foram realizadas di-
versas oficinas ministradas pela 
consultora pedagógica - Profª Lea 
das Graças Camargos Anastasi-
ou, coordenadas pela Profª Fáti-
ma Maria Lindoso e pelo Prof. Jo-
sé Miguel de Deus, realizadas no 
Address West SideHotels. No dia 
29 foi realizado a Oficina de Mé-
todos de Avaliação I, em ensino-
aprendizagem, onde foi abordado 
o Projeto Pedagógico do Curso de 
Medicina da UFG. O objetivo des-
sas oficinas foram de capacitar 
professores e preceptores nos mé-
todos: Solução de Problemas – 
Mapa Conceitual – Phillips 66 e 
Seminário. Contou com a partici-
pação de professores e alunos do 
curso de medicina e professores 
dos cursos de Farmácia, Nutri-
ção, Enfermagem e Odontologia. 

- A avaliação do internato 2012/2 
foi realizada no dia 19/11/2012 
com a prova prática com método 
OSCE com os alunos do Interna-
to. 

- Nos dias 21, 22 e 23/11/2012 foi 
realizada a Oficina de Capacita-
çao em Saúde Mental Cumunitá-
ria para preceptores de gradua-
ção da SMS de Goiânia. A oficina 
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foi ministrada pela Profª Perlucy 
dos Santos e como coordenador da 
atividade o Prof. Mauro Elias 
Mendonça. Houve a participação 
multiprofissional e integração de 
equipes da atenção básica com a 
saúde mental. 

- No dia 26/11/2012 foi realizada 
a Oficina Teste de Progresso sob 
a coordenação da Profª Angélica 
Maria Bicudo, com o tema “For-
mulação de Questões de Múltipla 
Escolha” e auxiliar na formação 
de outro núcleo de escolas médi-
cas da Regional RJ/ES, para or-
ganização do Teste de Progresso. 

- Também no dia 26/11/2012 foi 
realizada a Oficina CAEM/CAES 
– Comissão de Avaliação das Es-
colas Médicas / Área da Saúde, 
sob a coordenação da Profª Jadete 
Barbosa Lampert, que teve por 
objetivo orgnizar núcleo de avali-
ações de escolas médicas na Regi-
onal Centro-Oeste e incentivar e 
apoiar a construção do processo 
de avaliação, atendendo aos prin-
cípios do SINAES.  

- Foi realizada a Oficina Método 
de Avaliação Mini-Ciex ministra-
da pelo Prof. Joélcio dia 
27/11/2012, propiciando a capaci-
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tação de professores e preceptores 
no método de avaliação do estu-
dante, com ênfase na observação 
do estudante ao realizar o exame 
físico do paciente de maneira ob-
jetiva e orientada para as queixas 
específicas do paciente. 

- Nos dias 23, 24 e 25 de outubro 
de 2012 foi realizada a Oficina de 
Capacitação em Saúde Mental 
para Preceptores, que contou com 
a participação de 19 professores, 
dois acadêmicos do curso de me-
dicina e uma técnica administra-
tiva. 

- No dia 19/02/2013 foi realizada a 
última reunião de Planejamento 
Pedagógico do projeto, que contou 
com a participação de professores 
de todos os anos do curso e repre-
sentantes acadêmicos, para apre-
sentação da diagramação das car-
gas horárias para cada ano do 
curso, com a nova grade de disci-
plinas que passarão a se chamar 
módulos.  
 
- Ao final, chegou-se a conclusão 
que na implantação do currículo 
integrado e modular serão neces-
sárias várias oficinas entre docen-
tes e discentes para o adequado 
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desenvolvimento do currículo. Pa-
ra que essa meta seja alcançada, 
a coordenação do projeto espera a 
liberação de novo financiamento 
através do PRÓ-SAÚDE III para 
programar as atividades conjun-
tas entre Secretarias de Saúde, 
Instituto de Ciências Biológicas e 
Instituto de Patologia Tropical e 
Saúde Pública da Universidade 
Federal de Goiás.   
    
- Os documentos comprobatórios 
das atividades, bem como as có-
pias dos contratos e aditivos fa-
zem parte do     Anexo  VII,VIIIAnexo  VII,VIIIAnexo  VII,VIIIAnexo  VII,VIII  
desse relatório. 
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2 2 2 2 ----    PROJETOS DA AREA DE PESQUISAPROJETOS DA AREA DE PESQUISAPROJETOS DA AREA DE PESQUISAPROJETOS DA AREA DE PESQUISA 

Propiciar o apoia técnico, administrativo e financeiro às várias ativida-
des de pesquisas desenvolvidas na área de saúde, notadamente no âm-
bito da Faculdade de Medicina e do Hospital das Clínicas da Universi-
dade Federal de Goiás, com destaque para a captação de recursos junto 
a órgãos financiadores de Estudos e Ensaios Clínicos de Pesquisa, a se-
rem desenvolvidos por docentes e demais profissionais ligados as uni-
dades acadêmicas da Universidade Federal de Goiás (UFG).    

    

⇨⇨⇨⇨    Dados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de Pesquisa:        
    
    
    
---- ““““Estudo de segurança e eficácia Estudo de segurança e eficácia Estudo de segurança e eficácia Estudo de segurança e eficácia 
da associação de clortalidona e da associação de clortalidona e da associação de clortalidona e da associação de clortalidona e 
amilorida no tratamento da hipeamilorida no tratamento da hipeamilorida no tratamento da hipeamilorida no tratamento da hiper-r-r-r-
tensão arterial do idosotensão arterial do idosotensão arterial do idosotensão arterial do idoso””””, coorde-
nada pelo Prof. Paulo César 
Brandão Veiga Jardim da Liga de 
Hipertensão do HC/UFG, com fi-
nanciamento pela Eurofarma La-
boratórios Ltda, de acordo com o 
protocolo da pesquisa aprovada 
pela Comissão de Ética em Pes-
quisa do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás, 
objetivando o recrutamento de su-
jeitos para o desenvolvimento da 
pesquisa. 

 
 

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (ques-s-s-s-
tionário tionário tionário tionário modelo modelo modelo modelo ddddo Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética 
em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):    
    
Investigador PrincipalInvestigador PrincipalInvestigador PrincipalInvestigador Principal: Prof. Paulo 
César Brandão Veiga Jardim da 
Liga de Hipertensão do HC/UFG, 
com financiamento pela empresa  
Eurofarma Laboratórios Ltda. 
    
Nº do Nº do Nº do Nº do Protocolo no CEP/HC/UFGProtocolo no CEP/HC/UFGProtocolo no CEP/HC/UFGProtocolo no CEP/HC/UFG: 
133/2010 
 
Finalidade:Finalidade:Finalidade:Finalidade: Pesquisa Clinica 

Pesquisador Responsável:Pesquisador Responsável:Pesquisador Responsável:Pesquisador Responsável: Paulo 
César Brandão de Veiga Jardim 
 
 Acadêmicos:Acadêmicos:Acadêmicos:Acadêmicos: Não tem  
    
Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes: 
Weimar Barroso; Thiago V. Jar-
dim; Luciana S.M.V Jardim e Sér-
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gio Baiocchi 
 
Local de Realização: Local de Realização: Local de Realização: Local de Realização: Goiânia 
 
Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto: Outras 
 
ComentáriosComentáriosComentáriosComentários: Encerrado 
 
Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já 
apresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publi-i-i-i-
cadoscadoscadoscados:    Não 
Houve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no pro-o-o-o-
jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para 
análise:análise:análise:análise: Sim 
 
ComentáriosComentáriosComentáriosComentários: Emendas já subme-
tida ao CEP 
 
Houve eventos adversos importaHouve eventos adversos importaHouve eventos adversos importaHouve eventos adversos importan-n-n-n-
tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto 
inicial:inicial:inicial:inicial:    Sim 
    
Comentários: Comentários: Comentários: Comentários: Todos os eventos ad-
versos ocorridos já foram devida-
mente relatados ao CEP local e à 
coordenação do estudo. 
 
Parecer consubstanciando do Parecer consubstanciando do Parecer consubstanciando do Parecer consubstanciando do PePePePes-s-s-s-
quisador referente ao andamento quisador referente ao andamento quisador referente ao andamento quisador referente ao andamento 
da Pesquisa:da Pesquisa:da Pesquisa:da Pesquisa: Este estudo foi encer-
rado com a inclusão de 10 partici-
pantes. Dentre eles 07 foram reti-
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⇨⇨⇨⇨    Dados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de Pesquisa:        

    
““““Estudo multicêntrico, randomEstudo multicêntrico, randomEstudo multicêntrico, randomEstudo multicêntrico, randomi-i-i-i-
zado, duplozado, duplozado, duplozado, duplo----cego, controlado por cego, controlado por cego, controlado por cego, controlado por 
placebo, fase IV, para avaliar o placebo, fase IV, para avaliar o placebo, fase IV, para avaliar o placebo, fase IV, para avaliar o 
efeito de Saxagliptina sobre a iefeito de Saxagliptina sobre a iefeito de Saxagliptina sobre a iefeito de Saxagliptina sobre a in-n-n-n-
cidência de óbito cardiovascular, cidência de óbito cardiovascular, cidência de óbito cardiovascular, cidência de óbito cardiovascular, 
infarto do miocárdio ou infarto do miocárdio ou infarto do miocárdio ou infarto do miocárdio ou \\\\AVC IAVC IAVC IAVC Is-s-s-s-
quêmico em pacientes com diabquêmico em pacientes com diabquêmico em pacientes com diabquêmico em pacientes com diabe-e-e-e-
tes tipo 2 tes tipo 2 tes tipo 2 tes tipo 2 ----    SAVOR”SAVOR”SAVOR”SAVOR”, proposto pelo 
Prof. Paulo César Brandão Veiga 
Jardim da Liga de Hipertensão do 
HC/UFG, com financiamento pela 
Astrazeneca do Brasil Ltda, de 
acordo com o protocolo da pesqui-
sa aprovada pela Comissão de É-
tica em Pesquisa do Hospital das 

rados por falha de seleção, 2 con-
cluíram o estudo, e 1 foi  desconti-
nuado devido evento adverso  (Já 
relatado ao CEP)  
 
Pesquisa já Pesquisa já Pesquisa já Pesquisa já concluídaconcluídaconcluídaconcluída: : : : Sim  
 
Data da Data da Data da Data da conclusãoconclusãoconclusãoconclusão: 28 de Agosto de 
2013. 
 
 AnexoAnexoAnexoAnexo    IXIXIXIX    ––––    Relatório da PesquisaRelatório da PesquisaRelatório da PesquisaRelatório da Pesquisa    
    AnexoAnexoAnexoAnexo    XXXX        ––––    Contrato do Projeto de Contrato do Projeto de Contrato do Projeto de Contrato do Projeto de 
PesquisaPesquisaPesquisaPesquisa    

    

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (ques-s-s-s-
tionário tionário tionário tionário modelo modelo modelo modelo ddddo Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética 
em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):    
    
    
Investigador Investigador Investigador Investigador PrincipalPrincipalPrincipalPrincipal: Prof. Paulo 
César Brandão Veiga Jardim da 
Liga de Hipertensão do HC/UFG, 
com financiamento pela empresa 
Astrazeneca do Brasil Ltda,. 
    
Nº do Protocolo no CEP/HC/UFGNº do Protocolo no CEP/HC/UFGNº do Protocolo no CEP/HC/UFGNº do Protocolo no CEP/HC/UFG: 
016/11 
 
FinalidadeFinalidadeFinalidadeFinalidade:::: Pesquisa Clinica 
 
Pesquisador Responsável:Pesquisador Responsável:Pesquisador Responsável:Pesquisador Responsável: Paulo 
César Brandão de Veiga Jardim 
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Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás, objetivando o recruta-
mento de sujeitos para o desen-
volvimento da pesquisa. Os estu-
dos foram iniciados em 2012 e en-
contra-se em andamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

    

⇨⇨⇨⇨    Dados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de Pesquisa:        

    
    
“Estudo de Fase IIIB, multicêntr“Estudo de Fase IIIB, multicêntr“Estudo de Fase IIIB, multicêntr“Estudo de Fase IIIB, multicêntri-i-i-i-
co, randomizado, co, randomizado, co, randomizado, co, randomizado, duploduploduploduplo----cego e dcego e dcego e dcego e du-u-u-u-
ploploploplo----placebo para avaliar a eficácia placebo para avaliar a eficácia placebo para avaliar a eficácia placebo para avaliar a eficácia 
e a segurança do Abatacept adme a segurança do Abatacept adme a segurança do Abatacept adme a segurança do Abatacept admi-i-i-i-
nistrado por vias subcutânea e nistrado por vias subcutânea e nistrado por vias subcutânea e nistrado por vias subcutânea e 
endovenosa a pacientes com artrendovenosa a pacientes com artrendovenosa a pacientes com artrendovenosa a pacientes com artri-i-i-i-
te reumatóide submetidos a trte reumatóide submetidos a trte reumatóide submetidos a trte reumatóide submetidos a tra-a-a-a-

 
 Acadêmicos:Acadêmicos:Acadêmicos:Acadêmicos: Não tem  
    
Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes: 
Weimar Barroso; Thiago V. Jardim 
 
Local de Realização: Local de Realização: Local de Realização: Local de Realização: Goiânia 
 
Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:  Pesqui-
as contratada em Junho/2011, mas 
o estudo não foi iniciado no centro 
de pesquisa, uma vez que o núme-
ro de participantes necessários pa-
ra o estudo foi alcançado antes que 
fosse aprovado em território nacio-
nal e isso inviabilizou a participa-
ção do Centro de Pesquisa da Liga 
de Hipertensão.  
 
    Anexo XIAnexo XIAnexo XIAnexo XI––––    Relatório da PesquisaRelatório da PesquisaRelatório da PesquisaRelatório da Pesquisa    
    Anexo XIIAnexo XIIAnexo XIIAnexo XII    ––––    Contrato dContrato dContrato dContrato daaaa    PesquisaPesquisaPesquisaPesquisa        
______________________________ 

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (ques-s-s-s-
tionário tionário tionário tionário modelo modelo modelo modelo ddddo Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética 
em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):    
 
----    Investigador Principal:Investigador Principal:Investigador Principal:Investigador Principal: Prof. Nil-
zio Antonio da Silva do Departa-
mento de Clínica Médica da 
FM/UFG, com financiamento pelo 
laboratório Bristol-Myers Squibb 
Farmacêutica S/A. 
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tamento de base com metotrexato tamento de base com metotrexato tamento de base com metotrexato tamento de base com metotrexato 
e com resposta inadequada ao Me com resposta inadequada ao Me com resposta inadequada ao Me com resposta inadequada ao Me-e-e-e-
totrexato totrexato totrexato totrexato ––––    IM101IM101IM101IM101----174”174”174”174”, proposto 
pelo Prof. Nilzio Antonio da Silva 
do Departamento de Clínica Mé-
dica da FM/UFG, com financia-
mento pelo laboratório Bristol-
Myers Squibb Farmacêutica S/A, 
de acordo com o protocolo da pes-
quisa aprovado pela Comissão de 
Ética em Pesquisa do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás, objetivando o recruta-
mento de sujeitos para o desen-
volvimento da pesquisa. Os estu-
dos foram iniciados em Feverei-
ro/2009 e encontra-se em anda-
mento. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
N. Protocolo CEP/HC/UFG:N. Protocolo CEP/HC/UFG:N. Protocolo CEP/HC/UFG:N. Protocolo CEP/HC/UFG: 109/08 
 
Registro CONEPRegistro CONEPRegistro CONEPRegistro CONEP: 001435/2008 
 
Finalidade: Finalidade: Finalidade: Finalidade: Pesquisa Clinica 
    
Pesquisadores ParticipantesPesquisadores ParticipantesPesquisadores ParticipantesPesquisadores Participantes: Drª. 
Eleusa Fleury Taveira; Drª. Ros-
sana de Moura Guedes; Drª. Ana 
Carolina de Oliveira e Silva Mon-
tandom. 
 
Local de Realização: Local de Realização: Local de Realização: Local de Realização: Reumatologi-
a/HC/FM-UFG. 
    
Situação AtualSituação AtualSituação AtualSituação Atual: : : : Concluído        
    
Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já 
apresentados em eventos e/ou papresentados em eventos e/ou papresentados em eventos e/ou papresentados em eventos e/ou pu-u-u-u-
blicados: blicados: blicados: blicados: Diversas comunicações 
sobre o produto têm sido apresen-
tadas nos congressos internacio-
nais de Reumatologia os quais dão 
respaldo para continuar aprovado 
para o tratamento da AR em nosso 
país, nos EUA e na EUROPA. 
    
Número de Indivíduos:Número de Indivíduos:Número de Indivíduos:Número de Indivíduos:    

Admitidos: 03 
Concluíram: 01 
Descontinuaram prematuramente: 
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02 
Não retornaram 
p/acompanhamento: 02 
 
Houve eventos adversos importaHouve eventos adversos importaHouve eventos adversos importaHouve eventos adversos importan-n-n-n-
tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto 
inicialinicialinicialinicial: Sim     
    
Comentários do Investigador PriComentários do Investigador PriComentários do Investigador PriComentários do Investigador Prin-n-n-n-
cipal: cipal: cipal: cipal: Este estudo foi iniciado no 
centro de pesquisa em Feverei-
ro/2009 (aprovação pelo CEP em 
01/10/2008) tendo como objetivo 
avaliar a eficiência e a segurança 
do Abatacepte no tratamento da 
artrite reumatoide. O abatacepte é 
um biológico de administração EV 
ou subcutânea, cuja ação se deve 
ao bloqueio da co-estimação do lin-
fócitoT. Foram recrutados 5 paci-
entes, mas incluídos apenas 3. A-
pós o 1º ano de fase duplo-cega, o 
estudo passou a ser aberto, com 
administração de medicamento a 
todos os participantes. Dois paci-
entes foram descontinuados por 
apresentar intercorrência (farma-
codermia), um no 3º trimestre de 
tratamento e o outro em 
06/03/2013. A paciente (2166) re-
cebeu a última aplicação em 
14/05/2013.  
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______________________________ 

    

    

    

⇨⇨⇨⇨    Dados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de Pesquisa:        
 
----    “Estudo da eficácia e segurança Estudo da eficácia e segurança Estudo da eficácia e segurança Estudo da eficácia e segurança 
em sujeitos da pesquisa com hem sujeitos da pesquisa com hem sujeitos da pesquisa com hem sujeitos da pesquisa com hi-i-i-i-
pertensão leve a moderada. Estpertensão leve a moderada. Estpertensão leve a moderada. Estpertensão leve a moderada. Estu-u-u-u-
do randomizado, duplodo randomizado, duplodo randomizado, duplodo randomizado, duplo----cego, de 6 cego, de 6 cego, de 6 cego, de 6 
meses seguidos de 8 meses de meses seguidos de 8 meses de meses seguidos de 8 meses de meses seguidos de 8 meses de a-a-a-a-
companhamento a longo prazo, companhamento a longo prazo, companhamento a longo prazo, companhamento a longo prazo, 
aberto, com Perindopril Arginina / aberto, com Perindopril Arginina / aberto, com Perindopril Arginina / aberto, com Perindopril Arginina / 
Anlodipino Anlodipino Anlodipino Anlodipino ----    SERVIERSERVIERSERVIERSERVIER”, proposto ”, proposto ”, proposto ”, proposto 
pelo Prof. Paulo César Brandão pelo Prof. Paulo César Brandão pelo Prof. Paulo César Brandão pelo Prof. Paulo César Brandão 
Veiga Jardim da Liga de HipeVeiga Jardim da Liga de HipeVeiga Jardim da Liga de HipeVeiga Jardim da Liga de Hiper-r-r-r-
tensão do HC/UFGtensão do HC/UFGtensão do HC/UFGtensão do HC/UFG, com financi-
amento pela empresa ADIR e Ins-
titut de Recherches Internationa-
les Servier, de acordo com o proto-
colo da pesquisa aprovada pela 
Comissão de Ética em Pesquisa do 
Hospital das Clínicas da Univer-
sidade Federal de Goiás, objeti-
vando o recrutamento de sujeitos 

 
O estudo está concluído, a visita de 
encerramento foi no dia 
04/11/2013. 
 

Anexo XIIIAnexo XIIIAnexo XIIIAnexo XIII––––    Relatório da PesquisaRelatório da PesquisaRelatório da PesquisaRelatório da Pesquisa    
    Anexo XIVAnexo XIVAnexo XIVAnexo XIV    ––––    Contrato da PesquContrato da PesquContrato da PesquContrato da Pesqui-i-i-i-
sasasasa    
______________________________    

    
    
⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (ques-s-s-s-
tionário tionário tionário tionário modelo dmodelo dmodelo dmodelo do Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética 
em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):    
    
Investigador Principal: Investigador Principal: Investigador Principal: Investigador Principal: Prof. Paulo 
César Brandão de Veiga Jardim da 
Liga de Hipertensão do HC/UFG, 
com financiamento pela empresa 
ADIR e Institut de Recherches In-
ternationales Servier. 

N. Protocolo CEP/HCN. Protocolo CEP/HCN. Protocolo CEP/HCN. Protocolo CEP/HC: 010/2011 
 
Registro CONEP:Registro CONEP:Registro CONEP:Registro CONEP: 725/2010 
 
Finalidade: Finalidade: Finalidade: Finalidade: Pesquisa Clinica 
    
Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes: 
Weimar Barroso e Thiago V. Jardi. 
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para o desenvolvimento da pes-
quisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local de Realização: Local de Realização: Local de Realização: Local de Realização: Liga de Hi-
pertensão Arterial – HC/UFG. 
 
Situação Atual: Situação Atual: Situação Atual: Situação Atual: Finalizado. 
    
Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já 
apresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publi-i-i-i-
cados: cados: cados: cados: Não 
    
Houve eventos adversos imHouve eventos adversos imHouve eventos adversos imHouve eventos adversos importaportaportaportan-n-n-n-
tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto 
inicial? inicial? inicial? inicial?  Sim 
 
Comentários:Comentários:Comentários:Comentários: Os eventos adversos 
sérios não ocorreram no centro de 
pesquisa, e já foram devidamente 
relatados ao Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP). O projeto recebeu 
emendas que também foram sub-
metidas para aprovação do CEP e 
aprovadas. 
 
Houve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no pro-o-o-o-
jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para 
análise?análise?análise?análise?  Sim 
    
Comentários:Comentários:Comentários:Comentários: As referidas emen-
das que também foram submetidas 
para aprovação do CEP e aprova-
das. 
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______________________________ 
    

⇨⇨⇨⇨    Dados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de Pesquisa:        

    
    
“Estudo“Estudo“Estudo“Estudo    randomizado,duplorandomizado,duplorandomizado,duplorandomizado,duplo----cego, cego, cego, cego, 
controlado para avaliar a farmcontrolado para avaliar a farmcontrolado para avaliar a farmcontrolado para avaliar a farma-a-a-a-
cocinética, farmacodinâmica, scocinética, farmacodinâmica, scocinética, farmacodinâmica, scocinética, farmacodinâmica, se-e-e-e-
gurança e eficácia de GP2013 e gurança e eficácia de GP2013 e gurança e eficácia de GP2013 e gurança e eficácia de GP2013 e 
rituximabe em pacientes com arituximabe em pacientes com arituximabe em pacientes com arituximabe em pacientes com ar-r-r-r-
trite reumatóidetrite reumatóidetrite reumatóidetrite reumatóide    refratários ou refratários ou refratários ou refratários ou 
intolerantes às DMARDs padrão e intolerantes às DMARDs padrão e intolerantes às DMARDs padrão e intolerantes às DMARDs padrão e 
uma ou duas terapias antiuma ou duas terapias antiuma ou duas terapias antiuma ou duas terapias anti----TNF”TNF”TNF”TNF”, 
proposto pelo Prof. Nilzio Antonio 
da Silva do Departamento de Clí-
nica Médica da FM/UFG, com fi-

 
Pesquisa já concluída? Pesquisa já concluída? Pesquisa já concluída? Pesquisa já concluída? Sim  
 
Data de conclusData de conclusData de conclusData de conclusão:ão:ão:ão: 05/02/2013 
    
Comentários:Comentários:Comentários:Comentários: Foram selecionados 
16 pacientes, sendo que 07 foram 
incluídos (randomizados) e 13 fo-
ram excluídos (falhas de seleção, 
não preenchimento dos critérios de 
inclusão e perda de segmento). 
    
Anexo XAnexo XAnexo XAnexo XVVVV    ––––    Relatório da PesquisaRelatório da PesquisaRelatório da PesquisaRelatório da Pesquisa    
    Anexo XAnexo XAnexo XAnexo XVIVIVIVI    ––––    Contrato da PesquContrato da PesquContrato da PesquContrato da Pesqui-i-i-i-
sa sa sa sa     
    
____________________________________________________________________________________________________________    

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (ques-s-s-s-
tionário tionário tionário tionário modelo dmodelo dmodelo dmodelo do Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética 
em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):    
    
Investigador PrincipalInvestigador PrincipalInvestigador PrincipalInvestigador Principal: Prof. Nilzio 
Antonio da Silva do Departamento 
de Clínica Médica da FM/UFG, 
com financiamento pelo laboratório 
Novartis Biociências S/A. 
 
N. Protocolo CEP/HC:N. Protocolo CEP/HC:N. Protocolo CEP/HC:N. Protocolo CEP/HC: 152/2011 
 
Registro CONEP:Registro CONEP:Registro CONEP:Registro CONEP: N.620/2011 
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nanciamento pelo laboratório No-
vartis Biociências S/A, de acordo 
com o protocolo da pesquisa apro-
vado pela Comissão de Ética em 
Pesquisa do Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal de Goiás, 
objetivando o recrutamento de su-
jeitos para o desenvolvimento da 
pesquisa. Os estudos foram inici-
ados em 2012 e encontra-se em 
andamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalidade: Finalidade: Finalidade: Finalidade: Pesquisa Clinica 
    
Pesquisadores Participantes: Pesquisadores Participantes: Pesquisadores Participantes: Pesquisadores Participantes: Drª. 
Eleusa Fleury Taveira; Drª. Ros-
sana de Moura Guedes; Drª. Ana 
Carolina de Oliveira e Silva Mon-
tandom. 
    
Local de Realização: Local de Realização: Local de Realização: Local de Realização: Reumatologi-
a/HC/UFG 
 
Situação Atual do ProjetoSituação Atual do ProjetoSituação Atual do ProjetoSituação Atual do Projeto: Inter-
rompido 
 
Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já 
apresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publi-i-i-i-
cados? cados? cados? cados? Diversas comunicações so-
bre o produto têm sido apresenta-
das nos congressos internacionais 
de Reumatologia os quais dão res-
paldo para continuar aprovado pa-
ra o tratamento da AR em nosso 
país, nos EUA e na EUROPA. 
    
Número de IndivíduosNúmero de IndivíduosNúmero de IndivíduosNúmero de Indivíduos: Números 
Individuais dos Pacientes 
Admitidos: 00 
Concluíram: N/A (não aplicável) 
Descontinuaram prematuramente: 
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_____________________________ 

    

⇨⇨⇨⇨    Dados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de Pesquisa:        

 
 
“Estudo de Fase 2b, randomizado, “Estudo de Fase 2b, randomizado, “Estudo de Fase 2b, randomizado, “Estudo de Fase 2b, randomizado, 

N/A  
Não retornaram 
p/acompanhamento: N/A  
Mortes: N/A (não aplicável) 
 
Houve eventos adversos importaHouve eventos adversos importaHouve eventos adversos importaHouve eventos adversos importan-n-n-n-
tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto 
inicial?AES Graves? inicial?AES Graves? inicial?AES Graves? inicial?AES Graves? Não  
    
Houve algHouve algHouve algHouve alguma modificação no pruma modificação no pruma modificação no pruma modificação no pro-o-o-o-
jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para 
análise? análise? análise? análise? Não  
    
Comentários:Comentários:Comentários:Comentários: Foram selecionados 
2 pacientes para esse estudo, mas 
não foram incluídos porque não 
preencheram todos os critérios la-
boratoriais (aumento de VHS ou de 
proteína C reativa). Portanto, o es-
tudo foi encerrado e não terá se-
guimento no centro de pesquisa. 
    
Anexo XAnexo XAnexo XAnexo XVIIVIIVIIVII    ----    Relatório da PesquRelatório da PesquRelatório da PesquRelatório da Pesqui-i-i-i-
sasasasa    
Anexo Anexo Anexo Anexo XVIIIXVIIIXVIIIXVIII    ----    Contrato da PesquContrato da PesquContrato da PesquContrato da Pesqui-i-i-i-
sasasasa        
____________________________________________________________________________________________________________    

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (ques-s-s-s-
tionário tionário tionário tionário modelo dmodelo dmodelo dmodelo do Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética 
em Pesquisaem Pesquisaem Pesquisaem Pesquisa    do HC/UFG):do HC/UFG):do HC/UFG):do HC/UFG):    
    
Investigador Principal:Investigador Principal:Investigador Principal:Investigador Principal: Prof. Nilzio 
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duploduploduploduplo----cego, para avaliar a segcego, para avaliar a segcego, para avaliar a segcego, para avaliar a segu-u-u-u-
rança, eficácia e tolerabilidade da rança, eficácia e tolerabilidade da rança, eficácia e tolerabilidade da rança, eficácia e tolerabilidade da 
administração de Aadministração de Aadministração de Aadministração de A----623 em pac623 em pac623 em pac623 em paci-i-i-i-
entes com Lúpus Eritomatoso Sientes com Lúpus Eritomatoso Sientes com Lúpus Eritomatoso Sientes com Lúpus Eritomatoso Sis-s-s-s-
têmico”têmico”têmico”têmico”, proposto pelo Prof. Nilzio 
Antonio da Silva do Departamen-
to de Clínica Médica da FM/UFG, 
com financiamento pelo laborató-
rio Anthera Pharmaceuticals, Inc., 
de acordo com o protocolo da pes-
quisa aprovado pela Comissão de 
Ética em Pesquisa do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás, objetivando o recruta-
mento de sujeitos para o desen-
volvimento da pesquisa. Os estu-
dos foram iniciados em Mar-
ço/2011 e encontra-se em anda-
mento. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio da Silva do Departamento 
de Clínica Médica da FM/UFG, 
com financiamento pelo laboratório 
Anthera Pharmaceuticals, Inc. 
 

N. Protocolo CEP/HCN. Protocolo CEP/HCN. Protocolo CEP/HCN. Protocolo CEP/HC: 014/2011 

 

Registro CONEP:Registro CONEP:Registro CONEP:Registro CONEP: 28/2011 

 

Finalidade: Finalidade: Finalidade: Finalidade: Pesquisa Clinica 

    

Pesquisadores Participantes: Pesquisadores Participantes: Pesquisadores Participantes: Pesquisadores Participantes: Drª. 
Eleusa Fleury Taveira; Drª. 
Rossana de Moura Guedes; Drª. 
Ana Carolina de Oliveira e Silva 
Montandom 

    

Local de RealizaçãoLocal de RealizaçãoLocal de RealizaçãoLocal de Realização: 
Reumatologia/HC/UFG 

 

Situação Atual do Projeto:Situação Atual do Projeto:Situação Atual do Projeto:Situação Atual do Projeto: 
Concluído  

Resultados parciais ou totais jResultados parciais ou totais jResultados parciais ou totais jResultados parciais ou totais já á á á 
apresentados em eventos ou apresentados em eventos ou apresentados em eventos ou apresentados em eventos ou 
publicados? publicados? publicados? publicados? Os dados referentes a 
essa pesquisa ainda não foram 
publicadas.  
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Número de Indivíduos:Número de Indivíduos:Número de Indivíduos:Número de Indivíduos:  

Admitidos: 07 

Concluíram: 01 

Descontinuaram 
prematuramente: 02 

Não retornaram 
p/acompanhamento: 04 

Mortes: N/A (não aplicável) 

 

Houve eventos adversos Houve eventos adversos Houve eventos adversos Houve eventos adversos 
importantes ou alguma emenda ao importantes ou alguma emenda ao importantes ou alguma emenda ao importantes ou alguma emenda ao 
projeto inicial? projeto inicial? projeto inicial? projeto inicial? Sim – 01 

    

Houve alguma modificação no Houve alguma modificação no Houve alguma modificação no Houve alguma modificação no 
projeto inicialmente submetido projeto inicialmente submetido projeto inicialmente submetido projeto inicialmente submetido 
para análise? para análise? para análise? para análise? Não  

    

ComentáriosComentáriosComentáriosComentários: O estudo fase IIb  
teve início em 17/03/2011, com o 
objetivo de avaliar a tolerância e a 
segurança do A623 em pacientes 
com LES. O A623 é um biológico 
que bloqueia uma citocina 
responsável pela ativação de 
linfócitos B. Dos 7 (sete) pacientes 
recrutados e selecionados apenas 3 
(três) foram randomizados. Uma 
paciente apresentou reação 
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_______________________________ 

    

    

⇨⇨⇨⇨    Dados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de Pesquisa:        

    

    

“Estudo de fase III, multicêntrico, “Estudo de fase III, multicêntrico, “Estudo de fase III, multicêntrico, “Estudo de fase III, multicêntrico, 
randomizado, de grupos paralelos, randomizado, de grupos paralelos, randomizado, de grupos paralelos, randomizado, de grupos paralelos, 
duploduploduploduplo----cego e controlado por cego e controlado por cego e controlado por cego e controlado por 
placebo para avaliar a eficácia e a placebo para avaliar a eficácia e a placebo para avaliar a eficácia e a placebo para avaliar a eficácia e a 
segurança do segurança do segurança do segurança do ocrelizumabe em ocrelizumabe em ocrelizumabe em ocrelizumabe em 
adultos com Esclerose Múltipla adultos com Esclerose Múltipla adultos com Esclerose Múltipla adultos com Esclerose Múltipla 
Progressiva PrimáriaProgressiva PrimáriaProgressiva PrimáriaProgressiva Primária – Protocolo 
WA25046, proposto pela Drª. 
Denise Sisterolli Diniz, professora 

alérgica no mesmo dia que havia 
tomado a medicação do estudo, e 
por isso foi excluída. Outra 
paciente 509 – 004 retirou o seu 
consentimento no dia 12/03/2012. 
A paciente (509-001) recebeu a 
última aplicação do medicamento 
em 06/05/2013. 

 

O estudo está concluído e a visita 
de encerramento foi no dia 
10/10/2013. 

 

AnexoAnexoAnexoAnexo    XIXIXIXIX X X X ----    Relatório da PesquisaRelatório da PesquisaRelatório da PesquisaRelatório da Pesquisa    
    Anexo Anexo Anexo Anexo XX XX XX XX ----    Contrato da Pesquisa Contrato da Pesquisa Contrato da Pesquisa Contrato da Pesquisa     
____________________________________________________________________________________________________________    

    
    
⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (ques-s-s-s-
tionário tionário tionário tionário modelo dmodelo dmodelo dmodelo do Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética 
em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):    
    
InvestigadorInvestigadorInvestigadorInvestigadoraaaa    PrincipalPrincipalPrincipalPrincipal: Prof.ª De-
nise Sisterolli Diniz do Departa-
mento de Clinica Médica do Hospi-
tal das Clinicas da UFG, com fi-
nanciamento da empresa F. Hoff-
mann-La Roche Ltd. / PPD Deve-
lopment, LP. 
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do Departamento de Clínica 
Médica da FM/UFG, com 
financiamento F. Hoffmann-La 
Roche Ltd. / PPD Development, 
LP, de acordo com o protocolo da 
pesquisa aprovado pela Comissão 
de Ética em Pesquisa do Hospital 
das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás, objetivando o 
recrutamento de sujeitos para o 
desenvolvimento da pesquisa. Os 
estudos foram iniciados em 2012 e 
encontra-se em andamento.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Nº Protocolo no CEP/HCNº Protocolo no CEP/HCNº Protocolo no CEP/HCNº Protocolo no CEP/HC: 155/2010 
FinalidadeFinalidadeFinalidadeFinalidade:::: Pesquisa Clinica 
    
Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes: Prof.ª 
Denise Sisterolli Diniz 

Comentários:Comentários:Comentários:Comentários: Estudo esta em an-
damento com 02 (dois) pacientes 
randomizados, no Centro de Pes-
quisa e estão em fase de acompa-
nhamento. Já estão em fase de visi-
ta 5 (cinco) coleta de amostra de 
exames biológicos e infusão de me-
dicamento. Houve uma falha de S-
creening, devido ao paciente não 
atender ao critério de inclusão do 
estudo. Este paciente está sendo 
acompanhado pelo ambulatório de 
Neurologia. 

Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto: Coleta, 
análise e discussão dos resultados. 
 
Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já 
apresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publi-i-i-i-
cadoscadoscadoscados:    Não 
 
Houve eventos adversos importaHouve eventos adversos importaHouve eventos adversos importaHouve eventos adversos importan-n-n-n-
tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto 
inicial: inicial: inicial: inicial: Sim 
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⇨⇨⇨⇨    Dados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de Pesquisa:        

    

“Estudo randomizado“Estudo randomizado“Estudo randomizado“Estudo randomizado, duplo, duplo, duplo, duplo----cego, cego, cego, cego, 
doubledoubledoubledouble----dummydummydummydummy, de grupos , de grupos , de grupos , de grupos 
paralelos, para avaliar a eficácia e paralelos, para avaliar a eficácia e paralelos, para avaliar a eficácia e paralelos, para avaliar a eficácia e 
a segurança de ocrelizumab em a segurança de ocrelizumab em a segurança de ocrelizumab em a segurança de ocrelizumab em 
comparação ao Interferon Betacomparação ao Interferon Betacomparação ao Interferon Betacomparação ao Interferon Beta----1a 1a 1a 1a 
(Rebif(Rebif(Rebif(Rebif®) em pacientes que ®) em pacientes que ®) em pacientes que ®) em pacientes que 
apresentam esclerose múltipla apresentam esclerose múltipla apresentam esclerose múltipla apresentam esclerose múltipla 
recidivante”recidivante”recidivante”recidivante”, proposto pela Drª. 
Denise Sisterolli Diniz, professora 
do Departamento de Clínica 
Médica da FM/UFG, com 
financiamento pela Quintiles, 
Inc., de acordo com o protocolo da 
pesquisa aprovado pela CONEP, 
objetivando o recrutamento de 
sujeitos para o desenvolvimento 
da pesquisa.O contrato já foi 
efetivado, mas os estudos ainda 

 
    Houve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no pro-o-o-o-
jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para 
análise:análise:análise:análise: Não 
 
Pesquisa já concluída:Pesquisa já concluída:Pesquisa já concluída:Pesquisa já concluída: Não  
 
Data prevista para términoData prevista para términoData prevista para términoData prevista para término: 2017. 
    
Anexo XXI Anexo XXI Anexo XXI Anexo XXI ----    Relatório da PesquisaRelatório da PesquisaRelatório da PesquisaRelatório da Pesquisa    
Anexo XXII Anexo XXII Anexo XXII Anexo XXII ----    Contrato da Pesquisa Contrato da Pesquisa Contrato da Pesquisa Contrato da Pesquisa     
⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (ques-s-s-s-
tionário tionário tionário tionário modelo dmodelo dmodelo dmodelo do Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética 
em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):    
    
Investigador PrincipalInvestigador PrincipalInvestigador PrincipalInvestigador Principal: Prof.ª De-
nise Sisterolli Diniz do Departa-
mento de Clinica Médica do Hospi-
tal das Clinicas da UFG. Estudo 
financiado pela Quintiles, Inc. 
 
Nº Protocolo no CEP/HCNº Protocolo no CEP/HCNº Protocolo no CEP/HCNº Protocolo no CEP/HC: 076/2012 
 
FinalidadeFinalidadeFinalidadeFinalidade:::: Pesquisa Clinica    

Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes: Prof.ª 
Denise Sisterolli Diniz  
    
Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto: Coleta, 
análise e discussão dos resultados. 
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não foram iniciados, estando 
aguardando documentação 
complementar para apreciação e 
aprovação da Comissão de Ética 
em Pesquisa do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

____________________________________________________________________________________________________________    

    

    

⇨⇨⇨⇨    Dados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de Pesquisa:        

“Estudo multicêntrico, duplo“Estudo multicêntrico, duplo“Estudo multicêntrico, duplo“Estudo multicêntrico, duplo----cego, cego, cego, cego, 
de grupos paralelos, controlado de grupos paralelos, controlado de grupos paralelos, controlado de grupos paralelos, controlado 
por placebo para avaliar a eficácia por placebo para avaliar a eficácia por placebo para avaliar a eficácia por placebo para avaliar a eficácia 
e a segurança de e a segurança de e a segurança de e a segurança de teriflunomida em teriflunomida em teriflunomida em teriflunomida em 
pacientes com Esclerose Múltipla pacientes com Esclerose Múltipla pacientes com Esclerose Múltipla pacientes com Esclerose Múltipla 
recorrente que estão sendo recorrente que estão sendo recorrente que estão sendo recorrente que estão sendo 
tratados com betainterferona tratados com betainterferona tratados com betainterferona tratados com betainterferona ––––    

 
Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já 
apresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publi-i-i-i-
cadoscadoscadoscados:    Não 
 
Comentários: Comentários: Comentários: Comentários: Todos os eventos 
considerados importantes foram 
submetidos ao nosso comitê de éti-
ca. 
 
Houve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no pro-o-o-o-
jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para 
análise:análise:análise:análise: Não 
    
Pesquisa já concluída:Pesquisa já concluída:Pesquisa já concluída:Pesquisa já concluída: Não  
 
Data para o términoData para o términoData para o términoData para o término: 2018      
    
Anexo XXIIIAnexo XXIIIAnexo XXIIIAnexo XXIII    (A)(A)(A)(A)    ----    Relatório da Relatório da Relatório da Relatório da 
PesquiPesquiPesquiPesquisasasasa    
AAAAnexo XXIVnexo XXIVnexo XXIVnexo XXIV        (A)(A)(A)(A)----    Contrato da PeContrato da PeContrato da PeContrato da Pes-s-s-s-
quisa quisa quisa quisa     
    
________________________________________________________________________________________________________________    

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (ques-s-s-s-
tionário tionário tionário tionário modelo dmodelo dmodelo dmodelo do Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética 
em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):    
    

Investigadora PrincipalInvestigadora PrincipalInvestigadora PrincipalInvestigadora Principal: Profª 
Denise Sisterolli Diniz do 
Departamento de Clínica Médica 
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EFC6058 TERACLES”EFC6058 TERACLES”EFC6058 TERACLES”EFC6058 TERACLES”, proposto 
pela Drª. Denise Sisterolli Diniz, 
professora do Departamento de 
Clínica Médica da FM/UFG, com 
financiamento pela Sanofi Aventis 
Farmacêutica Ltda, de acordo com 
o protocolo da pesquisa aprovado 
pela Comissão de Ética em 
Pesquisa do Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal de Goiás, 
objetivando o recrutamento de  
sujeitos de pesquisa. Os estudos 
ainda não foram iniciados, 
estando aguardando aprovação de 
exames pelo patrocinador.    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

____________________________________________________________________________________________________________    

da FM/UFG. 

ProtocoloProtocoloProtocoloProtocolo: EFC 6058 - TERACLES 

Registro no CEPRegistro no CEPRegistro no CEPRegistro no CEP: 194/11 

PatrocinadorPatrocinadorPatrocinadorPatrocinador: Sanofi Aventis 
Farmacêutica Ltda 

Comentários: Comentários: Comentários: Comentários: Este estudo, não 
chegou a ter inicio no Centro de 
Pesquisa. Apesar de aprovado em 
Fevereiro de 2012 e devido à 
questão de ajustes nos exames de 
Ressonância Magnética, não houve 
nenhum paciente em fase de 
screening. Em 10 de Dezembro de 
2012, recebemos um comunicado 
informando que o estudo seria 
interrompido e sua extensão. Com 
Justificativa de “Opiniões 
recebidas e os desafios do 
recrutamento observados sugerem 
que a combinação do uso oral Le 
injetável da terapia de Esclorese 
Multipla pode não ser a terapia 
preferencial na modificação ou 
escalonamento terapêutico”.    Não 
houve paciente em fase de 
Secreening. 

Anexo XXIIIAnexo XXIIIAnexo XXIIIAnexo XXIII    ((((BBBB))))    ----    Relatório da Relatório da Relatório da Relatório da 
PesquisaPesquisaPesquisaPesquisa    
Anexo XXIV Anexo XXIV Anexo XXIV Anexo XXIV     ((((BBBB))))----    Contrato da PeContrato da PeContrato da PeContrato da Pes-s-s-s-
quisa quisa quisa quisa     
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⇨⇨⇨⇨    Dados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de Pesquisa:    

    

    

“Estudo de fase III randomizado, “Estudo de fase III randomizado, “Estudo de fase III randomizado, “Estudo de fase III randomizado, 
observador cego, controlado por observador cego, controlado por observador cego, controlado por observador cego, controlado por 
placebo, multicêntrico, com 20.875 placebo, multicêntrico, com 20.875 placebo, multicêntrico, com 20.875 placebo, multicêntrico, com 20.875 
sujeitos. Os sujeitos receberão três sujeitos. Os sujeitos receberão três sujeitos. Os sujeitos receberão três sujeitos. Os sujeitos receberão três 
vacinações (Dia 0, Dia 0 + seis vacinações (Dia 0, Dia 0 + seis vacinações (Dia 0, Dia 0 + seis vacinações (Dia 0, Dia 0 + seis 
meses, Dia 0 + 12 meses), com meses, Dia 0 + 12 meses), com meses, Dia 0 + 12 meses), com meses, Dia 0 + 12 meses), com 
acompanhamento de eficácia de acompanhamento de eficácia de acompanhamento de eficácia de acompanhamento de eficácia de 
13 meses após a dose 3 e 13 meses após a dose 3 e 13 meses após a dose 3 e 13 meses após a dose 3 e 
acacacacompanhamentos de casos de ompanhamentos de casos de ompanhamentos de casos de ompanhamentos de casos de 
hospitalização por dengue de 36 hospitalização por dengue de 36 hospitalização por dengue de 36 hospitalização por dengue de 36 
meses após a dose 3”meses após a dose 3”meses após a dose 3”meses após a dose 3” – CYD15, 
proposto pela Dra. Maria Selma 
Neves da Costa, médica do Serviço 
de Urgência em Pediatria – 
SERUPE, com financiamento pelo 
laboratório Sanofi Pasteur Inc., de 
acordo com o protocolo da 
pesquisa aprovado pela Comissão 
de Ética em Pesquisa do Hospital 
das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás, objetivando o 
recrutamento de sujeitos para o 
desenvolvimento da pesquisa. Os 
estudos foram iniciados em 
Setembro/2011 e encontra-se em 
andamento, com término previsto 
para 2016. 

 

    
________________________________________________________________________________________________________________    

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (ques-s-s-s-
tionário tionário tionário tionário modelo dmodelo dmodelo dmodelo do Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética 
em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):    
    
InvestigadorInvestigadorInvestigadorInvestigadoraaaa    PrincipalPrincipalPrincipalPrincipal: Dra. Ma-
ria Selma Neves da Costa, médi-
ca do Serviço de Urgência em 
Pediatria – SERUPE, com finan-
ciamento pelo laboratório Sanofi 

Pasteur Inc. 
 
Protocolo no CEP/HC/UFGProtocolo no CEP/HC/UFGProtocolo no CEP/HC/UFGProtocolo no CEP/HC/UFG: 
116401 
 
Finalidade:Finalidade:Finalidade:Finalidade: Pesquisa Clinica 
 
Pesquisador ResponsávelPesquisador ResponsávelPesquisador ResponsávelPesquisador Responsável: Maria 
Selma Neves da Costa 

Acadêmicos:Acadêmicos:Acadêmicos:Acadêmicos: Ana Paula Leão Ja-
bur, Amélia Cristina Modzinski 
Silva, Ana Carolina Costa, Camila 
Silva Furtado, Leila Crystina dias 
Zozin Marcela Sousa Carvalho, 
Rubens Ferreira Caldas.  
 
Pesquisadores participantesPesquisadores participantesPesquisadores participantesPesquisadores participantes: Fla-
vio Henrique Alves Lima, Alexan-
dra Vilela Gonçalves, Talita Lopes 
Maciel, Roberto Gonçalves de Fa-
ria Junior, Claudia dos Santos 
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Martins, Amanda Vieira Evange-
lista da Rocha, Luana Kratika de 
Sousa, Maielly Pereira da Silva, 
Maira Silva Lottke, Rebeca Yuri 
Rodrigues 
 
Local de RealizaçãoLocal de RealizaçãoLocal de RealizaçãoLocal de Realização: Hospital das 
Clinicas da UFG (Unidade de Pes-
quisa Clinica e Setor de Urgência 
Pediátrica). 
 
Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto: Coleta, 
análise e discussão dos resultados. 
 
Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já 
apresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publi-i-i-i-
cadoscadoscadoscados:    Não 
 
Houve  eventos adversos impoHouve  eventos adversos impoHouve  eventos adversos impoHouve  eventos adversos impor-r-r-r-
tantes ou alguma emenda aotantes ou alguma emenda aotantes ou alguma emenda aotantes ou alguma emenda ao    projprojprojproje-e-e-e-
to inicial?to inicial?to inicial?to inicial?    Sim 
 
Houve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no pro-o-o-o-
jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para 
análise:análise:análise:análise: Não 
    
Pesquisa já concluída:Pesquisa já concluída:Pesquisa já concluída:Pesquisa já concluída: Não  
 
Data prevista para o término da Data prevista para o término da Data prevista para o término da Data prevista para o término da 
pesquisa: pesquisa: pesquisa: pesquisa: Fevereiro/2016.        
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_______________________________ 

⇨⇨⇨⇨    Dados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de Pesquisa:    

 

 

“Um estudo multicêntrico, duplo“Um estudo multicêntrico, duplo“Um estudo multicêntrico, duplo“Um estudo multicêntrico, duplo----
cego, randomizado, fase 3, para cego, randomizado, fase 3, para cego, randomizado, fase 3, para cego, randomizado, fase 3, para 
comparar a eficácia e segurança comparar a eficácia e segurança comparar a eficácia e segurança comparar a eficácia e segurança 
da Micafunginada Micafunginada Micafunginada Micafungina    versus versus versus versus 
Anfotericina B Desoxicolato no Anfotericina B Desoxicolato no Anfotericina B Desoxicolato no Anfotericina B Desoxicolato no 
tratamento de Candidíase tratamento de Candidíase tratamento de Candidíase tratamento de Candidíase 
Neonatal” Neonatal” Neonatal” Neonatal” proposto pela 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, 
objetivando o recrutamento de 
sujeitos para o desenvolvimento 
da pesquisa. O contrato já foi 
efetivado e os estudos estão na 
fase inicial de recrutamento dos 
voluntários para a pesquisa. 

 

Anexo XAnexo XAnexo XAnexo XXXXXVVVV    ----    Relatório da PesquisaRelatório da PesquisaRelatório da PesquisaRelatório da Pesquisa    
AnexoAnexoAnexoAnexo    XXXXXXXXVVVVIIII    ----    Contrato da PesquContrato da PesquContrato da PesquContrato da Pesqui-i-i-i-
sasasasa        
____________________________________________________________________________________________________________    

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (ques-s-s-s-
tionário tionário tionário tionário modelo dmodelo dmodelo dmodelo do Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética 
em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):    
Investigadora Principal: Investigadora Principal: Investigadora Principal: Investigadora Principal: Dra. Fe-
randa Aparecida de Oliveria Peixo-
to, da Unidade de Terapia Intensi-
va Neonatal do HC/UFG. Estudo 
financiado pelas empresas Astellas 
Pharma Global Development. Inc.  
e PPD Development. LLc. 
    
Protocolo no CEP/HCProtocolo no CEP/HCProtocolo no CEP/HCProtocolo no CEP/HC: Não tem 

 
Finalidade:Finalidade:Finalidade:Finalidade: Pesquisa Clinica    

PesquisadorPesquisadorPesquisadorPesquisadoraaaa    Responsável:Responsável:Responsável:Responsável: Drª 
Fernanda A. O. Peixoto 
 
Acadêmicos: Acadêmicos: Acadêmicos: Acadêmicos: Não há acadêmicos 
participando do projeto 
    
Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes: Profª. 
Ana Luiza Lima Sousa e Rafaela 
Bernardes  
 
Local de RealizaçãoLocal de RealizaçãoLocal de RealizaçãoLocal de Realização: Hospital das 
Clinicas da Universidade Federal 
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de Goiás – UTI Neonatal 
    
Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:  O estu-
do está na fase de inclusão de su-
jeitos de investigação. Algumas 
tentativas de inclusão já foram re-
alizadas, mas por motivos de ine-
gibilidade dos sujetos, ainda não 
foi incluído nenhum participante 
da pesquisa.  
 
Resultados parciais ouResultados parciais ouResultados parciais ouResultados parciais ou    totais já totais já totais já totais já 
apresentados em eventos oapresentados em eventos oapresentados em eventos oapresentados em eventos ou publu publu publu publi-i-i-i-
cadoscadoscadoscados:    Não 
 
Houve  eventos adversos impoHouve  eventos adversos impoHouve  eventos adversos impoHouve  eventos adversos impor-r-r-r-
tantes ou alguma emenda ao projtantes ou alguma emenda ao projtantes ou alguma emenda ao projtantes ou alguma emenda ao proje-e-e-e-
to inicial?  to inicial?  to inicial?  to inicial?  Sim, estes eventos não 
ocorreram em nosso centro. Foi 
submetida uma emenda e uma no-
ta de alteração de tradução. 
    
Houve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no pro-o-o-o-
jeto inicialmente sjeto inicialmente sjeto inicialmente sjeto inicialmente submetido para ubmetido para ubmetido para ubmetido para 
análise:análise:análise:análise: Não 
    
Parecer consubstanciando do PeParecer consubstanciando do PeParecer consubstanciando do PeParecer consubstanciando do Pes-s-s-s-
quisador referente ao andamento quisador referente ao andamento quisador referente ao andamento quisador referente ao andamento 
da Pesquisa:da Pesquisa:da Pesquisa:da Pesquisa:  Foi pré-selecionado 
para o estudo no centro de pesqui-
as 02 participantes, que não foram 
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____________________________________________________________________________________________________________    

⇨⇨⇨⇨    Dados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de Pesquisa:    

    

    

“Um estudo de três partes de “Um estudo de três partes de “Um estudo de três partes de “Um estudo de três partes de 
EltrombopagEltrombopagEltrombopagEltrombopag    em indivíduos em indivíduos em indivíduos em indivíduos 
Trombocitopênicos com Síndromes Trombocitopênicos com Síndromes Trombocitopênicos com Síndromes Trombocitopênicos com Síndromes 
Mielodisplásicas ou Leucemia Mielodisplásicas ou Leucemia Mielodisplásicas ou Leucemia Mielodisplásicas ou Leucemia 
Mieloide Aguda”,Mieloide Aguda”,Mieloide Aguda”,Mieloide Aguda”,proposto 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 

incluídos no estudo por não aten-
derem aos critérios de inclusão. Há 
um grande esforço da equipe em 
selecionar e incluir pacientes, en-
tretanto existe uma dificuldade 
tendo em vista o perfil dos partici-
pantes e os critérios de inclusão 
previstos pelo protocolo. 
 
Término da PesquisaTérmino da PesquisaTérmino da PesquisaTérmino da Pesquisa:::: Segundo 
semestre de 2015. 
Anexo  Anexo  Anexo  Anexo  XVXVXVXVIIIIIIII    ----    Relatório da PesquRelatório da PesquRelatório da PesquRelatório da Pesqui-i-i-i-
sasasasa    
Anexo  XVIAnexo  XVIAnexo  XVIAnexo  XVIII II II II ----    Contrato da PeContrato da PeContrato da PeContrato da Pes-s-s-s-
quisaquisaquisaquisa        
    
    
____________________________________________________________________________________________________________    

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (ques-s-s-s-
tionário tionário tionário tionário modelo dmodelo dmodelo dmodelo do Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética 
em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):    
    
Investigador PrincipalInvestigador PrincipalInvestigador PrincipalInvestigador Principal: proposto 
pelo Dr. Renato Sampaio Tava-
res, médico do Serviço de Hema-
tologia do Hospital das Clínicas 
da UFG, com financiamento pelo 
laboratório GlaxoSmithKline 
Brasil Ltda.  
 

Protocolo no CEP/HCProtocolo no CEP/HCProtocolo no CEP/HCProtocolo no CEP/HC: Não tem  
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Pesquisa do Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal de Goiás, 
objetivando o recrutamento de 
sujeitos para o desenvolvimento 
da pesquisa. O contrato já foi 
efetivado e os estudos estão na 
fase inicial de recrutamento dos 
voluntários para a pesquisa, com 
previsão de recrutamento de 04 
(quatro) pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalidade:Finalidade:Finalidade:Finalidade: Pesquisa Clinica    

Pesquisador Responsável:Pesquisador Responsável:Pesquisador Responsável:Pesquisador Responsável: Dr. Re-
nato Sampaio Tavares 
 
Acadêmicos: Acadêmicos: Acadêmicos: Acadêmicos: Não há acadêmicos 
participando do projeto 
    
Pesquisadores Participantes: :Pesquisadores Participantes: :Pesquisadores Participantes: :Pesquisadores Participantes: : Dr ª. 
Danielle Leão Cordeiro de Farias, 
Dr.ª. Adriana do Prado Barbosa 
 
Local de RealizaçãoLocal de RealizaçãoLocal de RealizaçãoLocal de Realização: Hospital das 
Clinicas da Universidade Federal 
de Goiás 
    
Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:  O estu-
do foi aprovado pela Conep recen-
temente após um período de apro-
ximadamente 1 ano e meio da 
submissão.O estudo será enviado 
ao Comitê de Ética do Hospital das 
Clinicas da UFG em breve e só a-
pós sua aprovação será desenvol-
vida qualquer atividade relativa a 
ele.  
 
Resultados parciais ouResultados parciais ouResultados parciais ouResultados parciais ou    totais já totais já totais já totais já 
apresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publi-i-i-i-
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_______________________________ 

⇨⇨⇨⇨    Dados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de Pesquisa:    

 

 

“Um estudo fase“Um estudo fase“Um estudo fase“Um estudo fase    III, aberto, III, aberto, III, aberto, III, aberto, 
multicêntrico, randomizado de multicêntrico, randomizado de multicêntrico, randomizado de multicêntrico, randomizado de 
tratamento de manutenção com tratamento de manutenção com tratamento de manutenção com tratamento de manutenção com 
Ofatumumabe comparado a Ofatumumabe comparado a Ofatumumabe comparado a Ofatumumabe comparado a 
nenhum tratamento adicional em nenhum tratamento adicional em nenhum tratamento adicional em nenhum tratamento adicional em 
sujeitos com Leucemia Linfocítica sujeitos com Leucemia Linfocítica sujeitos com Leucemia Linfocítica sujeitos com Leucemia Linfocítica 
Crônica (LLC) recidivada que Crônica (LLC) recidivada que Crônica (LLC) recidivada que Crônica (LLC) recidivada que 
rrrresponderam à terapia de esponderam à terapia de esponderam à terapia de esponderam à terapia de 
induçãoinduçãoinduçãoindução, , , , proposto pelo Dr. Renato 
Sampaio Tavares, médico do 

cadoscadoscadoscados:    Não  
 
Houve  eventos adversos impoHouve  eventos adversos impoHouve  eventos adversos impoHouve  eventos adversos impor-r-r-r-
tantes ou alguma emenda ao projtantes ou alguma emenda ao projtantes ou alguma emenda ao projtantes ou alguma emenda ao proje-e-e-e-
to inicial?  to inicial?  to inicial?  to inicial?  Não 
    
Houve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no pro-o-o-o-
jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para 
análise:análise:análise:análise: Não 
    
Parecer consubstanParecer consubstanParecer consubstanParecer consubstanciando do Peciando do Peciando do Peciando do Pes-s-s-s-
quisador referente ao andamento quisador referente ao andamento quisador referente ao andamento quisador referente ao andamento 
da Pesquisa:da Pesquisa:da Pesquisa:da Pesquisa:  Parecer Favorável  
  
Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa já Cjá Cjá Cjá Concluída:oncluída:oncluída:oncluída: Ainda não 
há data prevista.  
 
Anexo XXIX Anexo XXIX Anexo XXIX Anexo XXIX ----    Relatório da PesquRelatório da PesquRelatório da PesquRelatório da Pesqui-i-i-i-
sasasasa    
Anexo XXX Anexo XXX Anexo XXX Anexo XXX ----    Contrato da PesquisaContrato da PesquisaContrato da PesquisaContrato da Pesquisa        
 
________________________________________________________________________________________________________________    

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (ques-s-s-s-
tionário tionário tionário tionário modelo dmodelo dmodelo dmodelo do Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética 
em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):    
    
Investigador PrincipalInvestigador PrincipalInvestigador PrincipalInvestigador Principal: Dr. Renato 
Sampaio Tavares, médico do 
Serviço de Hematologia do Hos-
pital das Clínicas da UFG, com 
financiamento pelo laboratório 
GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 
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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, 
objetivando o recrutamento de 
sujeitos para o desenvolvimento 
da pesquisa. O contrato já foi 
efetivado e os estudos estão na 
fase inicial de recrutamento dos 
voluntários para a pesquisa, com 
previsão de recrutamento de 04 
(quatro) pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo no CEP/HCProtocolo no CEP/HCProtocolo no CEP/HCProtocolo no CEP/HC: 063/2012 
 
Finalidade:Finalidade:Finalidade:Finalidade: Pesquisa Clinica    

Pesquisador Responsável:Pesquisador Responsável:Pesquisador Responsável:Pesquisador Responsável: Dr. Re-
nato Sampaio Tavares 
    
Acadêmicos Participantes: Acadêmicos Participantes: Acadêmicos Participantes: Acadêmicos Participantes: Não há 
acadêmicos participando do projeto 
 
Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes: Dr ª. 
Danielle Leão Cordeiro de Farias, 
Dr.ª. Adriana do Prado Barbosa 
 
Local de RealizaçãoLocal de RealizaçãoLocal de RealizaçãoLocal de Realização: Hospital das 
Clinicas da Universidade Federal 
de Goiás 
    
Situação Atual do projeto: Situação Atual do projeto: Situação Atual do projeto: Situação Atual do projeto: Coleta, 
análise e discussão dos resultados....    
    
Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já 
apresentados em eventoapresentados em eventoapresentados em eventoapresentados em eventos ou publs ou publs ou publs ou publi-i-i-i-
cadoscadoscadoscados:    Não 
 
Houve eventos adversos importaHouve eventos adversos importaHouve eventos adversos importaHouve eventos adversos importan-n-n-n-
tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto 
inicial? inicial? inicial? inicial? Sim 
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_______________________________ 

⇨⇨⇨⇨    Dados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de Pesquisa:    

 

 

“Estudo de fase II, não “Estudo de fase II, não “Estudo de fase II, não “Estudo de fase II, não 
randomizado, aberto, para randomizado, aberto, para randomizado, aberto, para randomizado, aberto, para 
avaliação do Nilotinibe como avaliação do Nilotinibe como avaliação do Nilotinibe como avaliação do Nilotinibe como 
tratamento para pacientes com tratamento para pacientes com tratamento para pacientes com tratamento para pacientes com 
diagnóstico recente de LMC em diagnóstico recente de LMC em diagnóstico recente de LMC em diagnóstico recente de LMC em 
fase aceleradafase aceleradafase aceleradafase acelerada”,”,”,”,proposto pelo Dr. 
Renato Sampaio Tavares, médico 
do Serviço de Hematologia do 
Hospital das Clínicas da UFG, 
com financiamento pelo 

ComentáriosComentáriosComentáriosComentários: Não houve evento 
adverso importante em nosso cen-
tro de pesquisa. Houve algumas 
correções no projeto inicial que fo-
ram submetidas ao comitê no for-
mato de emenda, através da Plata-
forma Brasil. 
Houve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no pro-o-o-o-
jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para 
análise:análise:análise:análise: Sim 
    
Parecer consubstanciando do PeParecer consubstanciando do PeParecer consubstanciando do PeParecer consubstanciando do Pes-s-s-s-
quisador referente ao andamento quisador referente ao andamento quisador referente ao andamento quisador referente ao andamento 
da Pesquisa:da Pesquisa:da Pesquisa:da Pesquisa: Parecer Favorável 
 
Pesquisa já concluída:Pesquisa já concluída:Pesquisa já concluída:Pesquisa já concluída: Não, ainda 
não há data prevista.        
    
Anexo XXXI Anexo XXXI Anexo XXXI Anexo XXXI ----    Relatório da PesquRelatório da PesquRelatório da PesquRelatório da Pesqui-i-i-i-
sasasasa    
Anexo  XXXIIAnexo  XXXIIAnexo  XXXIIAnexo  XXXII----Contrato da PesquContrato da PesquContrato da PesquContrato da Pesqui-i-i-i-
sasasasa        
    
____________________________________________________________________________________________________________    

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (ques-s-s-s-
tionário tionário tionário tionário modelo dmodelo dmodelo dmodelo do Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética 
em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):    
    
Investigador PrincipalInvestigador PrincipalInvestigador PrincipalInvestigador Principal: Dr. Renato 
Sampaio Tavares, médico do 
Serviço de Hematologia do Hos-
pital das Clínicas da UFG, com 
financiamento pelo laboratório 
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laboratório Novartis Biociências 
S/A. O contrato já foi efetivado 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 de no mínimo 02 
(dois) pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

⇨⇨⇨⇨    Dados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de Pesquisa:    

 

Novartis Biociências S/A. 
 
Protocolo no CEP/HCProtocolo no CEP/HCProtocolo no CEP/HCProtocolo no CEP/HC: Não tem 
 
Finalidade:Finalidade:Finalidade:Finalidade: Pesquisa Clinica 

Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes: Dr ª. 
Danielle Leão Cordeiro de Farias, 
Dr.ª. Adriana do Prado Barbosa  
Local de RealizaçãoLocal de RealizaçãoLocal de RealizaçãoLocal de Realização: Hospital das 
Clinicas da UFG 
    
Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já 
apresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publi-i-i-i-
cadoscadoscadoscados:    Não  
 
Houve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no pro-o-o-o-
jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para 
análise:análise:análise:análise: Não 
    
Parecer consubstanciando do PeParecer consubstanciando do PeParecer consubstanciando do PeParecer consubstanciando do Pes-s-s-s-
quisador  em relação ao andamequisador  em relação ao andamequisador  em relação ao andamequisador  em relação ao andamen-n-n-n-
to da pesquisa:to da pesquisa:to da pesquisa:to da pesquisa: Parecer Favorável. 
 
Pesquisa já concluída:Pesquisa já concluída:Pesquisa já concluída:Pesquisa já concluída: Estudo foi 
cancelado no Brasil.  
    
AnexoAnexoAnexoAnexo    XXXIII XXXIII XXXIII XXXIII ----    Relatório da PeRelatório da PeRelatório da PeRelatório da Pes-s-s-s-
quisaquisaquisaquisa    
AnexoAnexoAnexoAnexo    XXXXXXIV XXIV XXIV XXIV ----    Contrato da PeContrato da PeContrato da PeContrato da Pes-s-s-s-
quisaquisaquisaquisa        
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“Um estudo fase III, “Um estudo fase III, “Um estudo fase III, “Um estudo fase III, randomizado, randomizado, randomizado, randomizado, 
controlado, duplocontrolado, duplocontrolado, duplocontrolado, duplo----cego para cocego para cocego para cocego para com-m-m-m-
parar a eficácia, segurança e faparar a eficácia, segurança e faparar a eficácia, segurança e faparar a eficácia, segurança e far-r-r-r-
macocinética do GP2013 mais macocinética do GP2013 mais macocinética do GP2013 mais macocinética do GP2013 mais 
CVP versus MabThera mais CVP, CVP versus MabThera mais CVP, CVP versus MabThera mais CVP, CVP versus MabThera mais CVP, 
seguido por terapia de manuteseguido por terapia de manuteseguido por terapia de manuteseguido por terapia de manuten-n-n-n-
ção com GP2013 ou MabThera em ção com GP2013 ou MabThera em ção com GP2013 ou MabThera em ção com GP2013 ou MabThera em 
pacientes com Linforma Folicular pacientes com Linforma Folicular pacientes com Linforma Folicular pacientes com Linforma Folicular 
em estágio avançado não tratem estágio avançado não tratem estágio avançado não tratem estágio avançado não tratado ado ado ado 
previamente”, previamente”, previamente”, previamente”, proposto pelo Dr. 
Renato Sampaio Tavares, médico 
do Serviço de Hematologia do 
Hospital das Clínicas da UFG, 
com financiamento pelo laborató-
rio Hexal AG / PPD Development, 
LLc. O contrato já foi efetivado e 
os estudos serão iniciados após 
aprovação pela Comissão de Ética 
em Pesquisa do Hospital das Clí-
nicas da Universidade Federal de 
Goiás, com previsão de recruta-
mento de no mínimo 02 (dois) pa-
cientes. 

    

    

    

    

    

    

________________________________________________________________________________________________________    

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (ques-s-s-s-
tionário tionário tionário tionário modelo dmodelo dmodelo dmodelo do Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética 
em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):    
    
Investigador PrincipalInvestigador PrincipalInvestigador PrincipalInvestigador Principal: Dr. Renato 
Sampaio Tavares, médico do 
Serviço de Hematologia do Hos-
pital das Clínicas da UFG, com 
financiamento pelo laboratório 
Hexal AG / PPD Development, 
LLc 
Protocolo CEP/HCProtocolo CEP/HCProtocolo CEP/HCProtocolo CEP/HC: Não tem 
 
Finalidade da Pesquisa:Finalidade da Pesquisa:Finalidade da Pesquisa:Finalidade da Pesquisa: Pesquisa 

Clinica    

Pesquisadores Responsável:Pesquisadores Responsável:Pesquisadores Responsável:Pesquisadores Responsável: Dr. 

Renato Sampaio Tavares  
    
Acadêmicos: Acadêmicos: Acadêmicos: Acadêmicos: Não há acadêmicos 
participando do projeto 
 
Pesquisador Participante: Pesquisador Participante: Pesquisador Participante: Pesquisador Participante: Dr. Da-
nielle Leão Cordeiro de Farias 
    
Local de RealizaçãoLocal de RealizaçãoLocal de RealizaçãoLocal de Realização: Hospital das 
Clinicas da UFG 
 
Situação do ProjetoSituação do ProjetoSituação do ProjetoSituação do Projeto: Coleta, anali-
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________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

⇨⇨⇨⇨    Dados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de Pesquisa:    

    

se e discussão dos resultados 
 
Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já 
apresentados em eventos ouapresentados em eventos ouapresentados em eventos ouapresentados em eventos ou    publpublpublpubli-i-i-i-
cadoscadoscadoscados: Não 
 
Houve eventos adversos importaHouve eventos adversos importaHouve eventos adversos importaHouve eventos adversos importan-n-n-n-
tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto 
inicial?inicial?inicial?inicial?    Sim 
 
Comentários:Comentários:Comentários:Comentários: Houve 2 emendas 
que já foram aprovadas pelo Comi-
tê de Ética. Não houve eventos ad-
versos importantes com o paciente 
do centro. 
 
Houve alguma modificaHouve alguma modificaHouve alguma modificaHouve alguma modificação no prção no prção no prção no pro-o-o-o-
jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para 
análise:análise:análise:análise: Não 
 
Parecer consubstanciando do PeParecer consubstanciando do PeParecer consubstanciando do PeParecer consubstanciando do Pes-s-s-s-
quisador em relação ao andamento quisador em relação ao andamento quisador em relação ao andamento quisador em relação ao andamento 
da pesquisa: da pesquisa: da pesquisa: da pesquisa: Parecer Favorável        
  
Pesquisa já concluída:Pesquisa já concluída:Pesquisa já concluída:Pesquisa já concluída:  
Não: Ainda não há data prevista. 
    
AnexoAnexoAnexoAnexo    XXXXXXVXXVXXVXXV----    Relatório da PesquRelatório da PesquRelatório da PesquRelatório da Pesqui-i-i-i-
sasasasa    
AnexoAnexoAnexoAnexo    XXXXXXXXXVI XVI XVI XVI ----    Contrato da PeContrato da PeContrato da PeContrato da Pes-s-s-s-
quisaquisaquisaquisa        



 

 

 

 

 

Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013    2013201320132013    

 

 

 

 

Fundação de Apoio ao Hospital das Clinicas da UFG – 2013 

 Página 50 

 

    

“Estudo de 4 meses, aberto, “Estudo de 4 meses, aberto, “Estudo de 4 meses, aberto, “Estudo de 4 meses, aberto, 
multicêntrico, para explorar a multicêntrico, para explorar a multicêntrico, para explorar a multicêntrico, para explorar a 
segurança e a tolerabilidade de segurança e a tolerabilidade de segurança e a tolerabilidade de segurança e a tolerabilidade de 
Fingolimode 0,5 mg em pacientes Fingolimode 0,5 mg em pacientes Fingolimode 0,5 mg em pacientes Fingolimode 0,5 mg em pacientes 
com esclerose múltipla remitentecom esclerose múltipla remitentecom esclerose múltipla remitentecom esclerose múltipla remitente----
recorrente”, recorrente”, recorrente”, recorrente”, proposto pela Drª. 
Denise Sisterolli Diniz, professora 
do Departamento de Clínica 
Médica do Hospital das Clínicas 
da UFG, com financiamento pela 
empresa Novartis Biociências 
S/A....O contrato encontra-se em 
fase de análise jurídica 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 de no máximo12 
(doze) pacientes.    

    

    

    

    

    

    

    

    

____________________________________________________________________________________________________________    
    
    
⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (ques-s-s-s-
tionário tionário tionário tionário modelo dmodelo dmodelo dmodelo do Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética 
em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):    
    
InvestigadorInvestigadorInvestigadorInvestigadoraaaa    PrincipalPrincipalPrincipalPrincipal: Prof.ª De-
nise Sisterolli Diniz do Departa-
mento de Clinica Médica do Hospi-
tal das Clinicas da UFG. 
 
Protocolo no CEP/HCProtocolo no CEP/HCProtocolo no CEP/HCProtocolo no CEP/HC: não tem 
 
Finalidade:Finalidade:Finalidade:Finalidade: Pesquisa Clinica 

Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes: Prof.ª 
Denise Sisterolli Diniz     
Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto: Não ini-
ciado, motivo data de inclusão dos 
pacientes finalizada antes da a-
provação do CEP. 
 
Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já 
apresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publi-i-i-i-
cadoscadoscadoscados:    Não 
 
Comentários: Comentários: Comentários: Comentários: Todos os eventos 
considerados importantes foram 
submetidos ao nosso comitê de éti-
ca. 
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____________________________________________________________________________________________________________    

⇨⇨⇨⇨    Dados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de Pesquisa:    

    
“Estudo de fase III, internaci“Estudo de fase III, internaci“Estudo de fase III, internaci“Estudo de fase III, internacio-o-o-o-
nal,multicêntrico, nal,multicêntrico, nal,multicêntrico, nal,multicêntrico, randomizado, randomizado, randomizado, randomizado, 
duploduploduploduplo----cego, controlado por placcego, controlado por placcego, controlado por placcego, controlado por place-e-e-e-
bo, orientado por eventos, para bo, orientado por eventos, para bo, orientado por eventos, para bo, orientado por eventos, para 
comparar o tempo até o primeiro comparar o tempo até o primeiro comparar o tempo até o primeiro comparar o tempo até o primeiro 
agravamento clínico em sujeitos agravamento clínico em sujeitos agravamento clínico em sujeitos agravamento clínico em sujeitos 
com hipertensão arterial pulmcom hipertensão arterial pulmcom hipertensão arterial pulmcom hipertensão arterial pulmo-o-o-o-
nar recebendo UTnar recebendo UTnar recebendo UTnar recebendo UT----15C em comb15C em comb15C em comb15C em combi-i-i-i-
nação com um PDE5nação com um PDE5nação com um PDE5nação com um PDE5----I ou ARE I ou ARE I ou ARE I ou ARE 
comparado com um PDE5comparado com um PDE5comparado com um PDE5comparado com um PDE5----I ou I ou I ou I ou 
ARARARARE isoladoE isoladoE isoladoE isolado”, proposto pela Dra. 
Maria Auxiliadora Carmo Morei-
ra, professora do Departamento 
de Clínica Médica do Hospital das 
Clínicas da UFG, com financia-
mento pela empresa United The-
rapeutics Corporation / Pharma-
ceutical Research Associates Lt-

 
Houve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no pro-o-o-o-
jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para 
análise:análise:análise:análise: Não    
 
PePePePesquisa já concluída:squisa já concluída:squisa já concluída:squisa já concluída: Não  
 
Data Data Data Data ddddo término da pesquisao término da pesquisao término da pesquisao término da pesquisa: 
2018.     
 
 
AnexoAnexoAnexoAnexo    XXXXXXXXXVII XVII XVII XVII ----    Relatório da PeRelatório da PeRelatório da PeRelatório da Pes-s-s-s-
quisaquisaquisaquisa    
AnexoAnexoAnexoAnexo    XXXXXVIII XVIII XVIII XVIII ----    Contrato da PeContrato da PeContrato da PeContrato da Pes-s-s-s-
quisaquisaquisaquisa        
_______________________________ 

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (ques-s-s-s-
tionário tionário tionário tionário modelo dmodelo dmodelo dmodelo do Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética 
em Pesquisa do em Pesquisa do em Pesquisa do em Pesquisa do HC/UFG):HC/UFG):HC/UFG):HC/UFG):    
    
InvestigadorInvestigadorInvestigadorInvestigadoraaaa    PrincipalPrincipalPrincipalPrincipal: Prof.ª Ma-
ria Auxiliadora do Carmo Moreira 
do Departamento de Clinica Médi-
ca do Hospital das Clinicas da 
UFG com financiamento da Novar-
tis Biociências 

 
Protocolo no CEP/HCProtocolo no CEP/HCProtocolo no CEP/HCProtocolo no CEP/HC: 87/2013 
 
Finalidade:Finalidade:Finalidade:Finalidade: Pesquisa Clinica    

    
Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes: Prof.ª 
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da.O contrato encontra-se em fase 
de análise jurídica e os estudos 
serão iniciados após aprovação pe-
la Comissão de Ética em Pesquisa 
do Hospital das Clínicas da Uni-
versidade Federal de Goiás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 

⇨⇨⇨⇨    Dados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de PesquisaDados do Projeto de Pesquisa:    

 
 

Maria da Conceição C. A. M. Quei-
roz e Daniela G. S. T. Silva 
 
Local de RealizaçãoLocal de RealizaçãoLocal de RealizaçãoLocal de Realização: Hospital das 
Clinicas da UFG 
 
Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto: Não ini-
ciado. Em fase regulatória de a-
provação na CONEP. 
 
Resultados parciais ouResultados parciais ouResultados parciais ouResultados parciais ou    totais já totais já totais já totais já 
apresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publi-i-i-i-
cadoscadoscadoscados:    Não 
 
Houve Houve Houve Houve eventos adversos importaeventos adversos importaeventos adversos importaeventos adversos importan-n-n-n-
tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto 
inicialinicialinicialinicial:::: Não 
    
Houve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no pro-o-o-o-
jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para 
análiseanáliseanáliseanálise:::: Não 
 
Data prevista para o término da Data prevista para o término da Data prevista para o término da Data prevista para o término da 
Pesquisa:Pesquisa:Pesquisa:Pesquisa:    Não há estimativa, pes-
quisa ainda não iniciada. 
 
Anexo  XAnexo  XAnexo  XAnexo  XXXIX XXIX XXIX XXIX ----    Relatório da PeRelatório da PeRelatório da PeRelatório da Pes-s-s-s-
quisaquisaquisaquisa    
Anexo  XL  Anexo  XL  Anexo  XL  Anexo  XL  ----    Contrato da PesquisaContrato da PesquisaContrato da PesquisaContrato da Pesquisa    
________________________________________________________________________________________________________________    

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (queAtividades Desenvolvidas (ques-s-s-s-
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“Estudo randomizado de 26 sem“Estudo randomizado de 26 sem“Estudo randomizado de 26 sem“Estudo randomizado de 26 sema-a-a-a-
nas, duplonas, duplonas, duplonas, duplo----cego com controle ativo cego com controle ativo cego com controle ativo cego com controle ativo 
comparando a segurança da cocomparando a segurança da cocomparando a segurança da cocomparando a segurança da com-m-m-m-
binação de dose fixa entre Furoato binação de dose fixa entre Furoato binação de dose fixa entre Furoato binação de dose fixa entre Furoato 
de Mometasona / Fumarato de de Mometasona / Fumarato de de Mometasona / Fumarato de de Mometasona / Fumarato de 
Formoterol em inalador de dose Formoterol em inalador de dose Formoterol em inalador de dose Formoterol em inalador de dose 
calibrada (IDC) versus a Monotcalibrada (IDC) versus a Monotcalibrada (IDC) versus a Monotcalibrada (IDC) versus a Monote-e-e-e-
raprapraprapia com Furoato de Mometasia com Furoato de Mometasia com Furoato de Mometasia com Furoato de Mometaso-o-o-o-
na em IDC em sujeitos de pesquna em IDC em sujeitos de pesquna em IDC em sujeitos de pesquna em IDC em sujeitos de pesqui-i-i-i-
sa adolescentes e adultos com sa adolescentes e adultos com sa adolescentes e adultos com sa adolescentes e adultos com 
Asma Persistente”, Asma Persistente”, Asma Persistente”, Asma Persistente”, proposto pela 
Dra. Maria Auxiliadora Carmo 
Moreira, professora do Departa-
mento de Clínica Médica do Hos-
pital das Clínicas da UFG, com 
financiamento pela empresa 
Merck Sharp & Dohme Corp. O 
contrato encontra-se em fase de 
análise jurídica e os estudos serão 
iniciados após aprovação pela 
Comissão de Ética em Pesquisa do 
Hospital das Clínicas da Univer-
sidade Federal de Goiás. 

tionário tionário tionário tionário modelo dmodelo dmodelo dmodelo do Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética o Comitê de Ética 
em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):em Pesquisa do HC/UFG):    
    
InvestigadorInvestigadorInvestigadorInvestigadoraaaa    PrincipalPrincipalPrincipalPrincipal: Prof.ª Ma-
ria Auxiliadora do Carmo Moreira 
do Departamento de Clinica Médi-
ca do Hospital das Clinicas da 
UFG com financiamento pela em-
presa Merck Sharp & Dohme Corp. 
 
Protocolo no CEP/HCProtocolo no CEP/HCProtocolo no CEP/HCProtocolo no CEP/HC: Indisponí-
vel, projeto em fase de aprovação 
pela CONEP. 
 
Finalidade:Finalidade:Finalidade:Finalidade: Pesquisa Clinica    

    
Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes:Pesquisadores Participantes: Prof.ª 
Maria da Conceição C. A. M. Quei-
roz e Daniela G. S. T. Silva 
 
Local de RealizaçãoLocal de RealizaçãoLocal de RealizaçãoLocal de Realização: Hospital das 
Clinicas da UFG 
 
Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto:Situação Atual do projeto: Não ini-
ciado. Em fase regulatória de a-
provação na CONEP. 
 
Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já Resultados parciais ou totais já 
apresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publapresentados em eventos ou publi-i-i-i-
cadoscadoscadoscados:    Não 
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Houve Houve Houve Houve eventos adversos importaeventos adversos importaeventos adversos importaeventos adversos importan-n-n-n-
tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto tes ou alguma emenda ao projeto 
inicialinicialinicialinicial:::: Não 
    
Houve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no prHouve alguma modificação no pro-o-o-o-
jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para jeto inicialmente submetido para 
análiseanáliseanáliseanálise:::: Não 
 
Data prevista para o término da Data prevista para o término da Data prevista para o término da Data prevista para o término da 
Pesquisa:Pesquisa:Pesquisa:Pesquisa:    Não há estimativa, pes-
quisa ainda não iniciada. 
    
    
Anexo  XAnexo  XAnexo  XAnexo  XLI LI LI LI ----    Relatório da PesquisaRelatório da PesquisaRelatório da PesquisaRelatório da Pesquisa    
Anexo  XAnexo  XAnexo  XAnexo  XLII LII LII LII ----    Contrato da PesquContrato da PesquContrato da PesquContrato da Pesqui-i-i-i-
sasasasa    
 

 

    
3 3 3 3 ----    PROJETOS DA AREA DE ASSISTÊNCIAPROJETOS DA AREA DE ASSISTÊNCIAPROJETOS DA AREA DE ASSISTÊNCIAPROJETOS DA AREA DE ASSISTÊNCIA    

 

Propiciar o apoio às atividades de caráter administrativo e gerencial, 
necessárias para que o Hospital das Clínicas da UFG, suas Unidades e 
Serviços; os Departamentos, Serviços e Disciplinas da Faculdade de Me-
dicina da UFG, bem como as Faculdades de Enfermagem, Nutrição, 
Farmácia, Odontologia e IPTSP possam desenvolver os seus relevantes 
trabalhos de assistência à saúde, atendendo a população tanto em pro-
cedimentos de alta complexidade nas diversas áreas, como em patologias 
incluídas no grupo das de atenção primária e secundária.    
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⇨⇨⇨⇨    Dados do ProjetoDados do ProjetoDados do ProjetoDados do Projeto::::    

# # # # Contrato de prestação de Contrato de prestação de Contrato de prestação de Contrato de prestação de 
serviços firmado com a Unserviços firmado com a Unserviços firmado com a Unserviços firmado com a Uni-i-i-i-
versidade Federal de Goiás, versidade Federal de Goiás, versidade Federal de Goiás, versidade Federal de Goiás, 
objetivando a execução do probjetivando a execução do probjetivando a execução do probjetivando a execução do pro-o-o-o-
jeto denominado “Apoio às jeto denominado “Apoio às jeto denominado “Apoio às jeto denominado “Apoio às a-a-a-a-
tividades de ensino, pesquisa, tividades de ensino, pesquisa, tividades de ensino, pesquisa, tividades de ensino, pesquisa, 
extensão e assistência médica extensão e assistência médica extensão e assistência médica extensão e assistência médica 
à saúde comunitária do Hoà saúde comunitária do Hoà saúde comunitária do Hoà saúde comunitária do Hos-s-s-s-
pital das Clínicas da UFG”.pital das Clínicas da UFG”.pital das Clínicas da UFG”.pital das Clínicas da UFG”.        

Período de ExecPeríodo de ExecPeríodo de ExecPeríodo de Execu-u-u-u-
ção:ção:ção:ção:Julho/2012 à Dezem-
bro/2013;    

    

Objetivo GeralObjetivo GeralObjetivo GeralObjetivo 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. 

⇨⇨⇨⇨    Atividades DesenvolvidasAtividades DesenvolvidasAtividades DesenvolvidasAtividades Desenvolvidas::::    
 
As atividades desenvolvidas pela Fun-
dação em apoio ao Hospital das Clínicas 
da UFG proporcionaram inúmeros be-
nefícios à instituição, uma vez que no 
ano de 2013 foram adquiridos um quan-
titativo considerável de materiais de 
consumo de uso médico-hospitalar, me-
dicamentos, novos equipamentos e ma-
teriais permanentes, que somados ao 
quantitativo de pessoal disponibilizado 
pela Fundação, contribuíram de forma 
significativa para uma melhor presta-
ção de serviços assistenciais à clientela 
daquela  instituição, conforme se pode 
observar pela estatística resumida dos 
principais procedimentos realizados pe-
lo HC/UFG no ano de 2013, que teve o 
apoio dos colaboradores da FUNDAHC 
nos atendimentos médicos, nos atendi-
mentos da área de enfermagem, psico-
logia, serviço social, nutrição, serviços 
de pronto socorro,  radiologia, laborató-
rio, centro cirúrgico, ambulatórios, ban-
co de sangue, central de esterilização de 
material, hemodinâmica, terapia inten-
siva, portaria, segurança, compras, al-
moxarifado, administração e muitos ou-
tros serviços, objetivando a assistência 
integral aos pacientes do hospital, jun-
tamente com os profissionais da Uni-
versidade Federal de Goiás. 
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⇨ Investimento em InfraInvestimento em InfraInvestimento em InfraInvestimento em Infra----
Estrutura:Estrutura:Estrutura:Estrutura:    

 

Apoiar a readequação da área 
física do Hospital das Clínicas 
e de outras unidades de saúde 
da Universidade Federal de 
Goiás, de acordo com as 

 
Abaixo, segue os dados    estatísticos das 
principais atividades assistenciais do 
Hospital das Clínicas no ano de 2013, 
cuja produção teve a participação signi-
ficativa da FUNDAHC:  
 
239.617  - consultas ambulatoriais e de urgências 
768.494  - exames radiológicos e laboratoriais 
  12.684  - internações eletivas e de urgência 
     9.540  - cirurgias de médio e grande porte 
     1.911    ----    cirurgias de pequeno porte 
                        488    ----    procedimentos obstétricos  
 
AnexoAnexoAnexoAnexo    nº.nº.nº.nº.    XLIIIXLIIIXLIIIXLIII    
 
Ao final do exercício de 2013 o quantita-
tivo de colaboradores da FUNDAHC 
que estavam prestando serviços no 
Hospital das Clínicas da UFG era de 
473 empregados, conforme demonstrado 
no AnexoAnexoAnexoAnexo    nº.nº.nº.nº. XLIVXLIVXLIVXLIV - Relação de Funcio-
nários HC. 
 
    
⇨⇨⇨⇨    Atividades DesenvolvidasAtividades DesenvolvidasAtividades DesenvolvidasAtividades Desenvolvidas::::    
 
Abaixo as fotos dos principais equipa-
mentos adquiridos pela FUNDAHC e 
disponibilizados para o Hospital das 
Clínicas, bem como a relação de todos os 
equipamentos adquiridos no ano de 
2013: 



 

 

 

 

 

Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013
 

 

 

 

Fundação de Apoio ao Hospital das Clinicas da UFG 

 

 

necessidades a serem 
apresentadas, tendo em vista 
que essas instituições 
constantemente necessitam de 
ampliação, reformas e reparos 
para que possam abrigar, com 
as mínimas condições 
possíveis, todas as atividades 
nelas desenvolvidas e a serem 
realizadas no ano de 2013. Da 
mesma forma, na área de 
equipamentos, priorizar
aquisição e aperfeiçoamento 
do parque tecnológico para 
atender as necessidades e 
demanda por novas
tecnologias. 
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necessidades a serem 
apresentadas, tendo em vista 
que essas instituições 
constantemente necessitam de 

eformas e reparos 
para que possam abrigar, com 
as mínimas condições 
possíveis, todas as atividades 
nelas desenvolvidas e a serem 
realizadas no ano de 2013. Da 
mesma forma, na área de 
equipamentos, priorizar-se-á a 
aquisição e aperfeiçoamento 

ológico para 
atender as necessidades e 
demanda por novas 

 

 

Equipamentos adquiridos para a
Clinica Cirúrgica do Hospital das Clinica Cirúrgica do Hospital das Clinica Cirúrgica do Hospital das Clinica Cirúrgica do Hospital das 
Clinicas da UFG:Clinicas da UFG:Clinicas da UFG:Clinicas da UFG:    

Figura de N.01Figura de N.01Figura de N.01Figura de N.01    

FiguraFiguraFiguraFigura    de N.02de N.02de N.02de N.02    
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Equipamentos adquiridos para a    
Clinica Cirúrgica do Hospital das Clinica Cirúrgica do Hospital das Clinica Cirúrgica do Hospital das Clinica Cirúrgica do Hospital das 
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Equipamento adquirido para a    
Clinica Pediátrica do Hospital das Clinica Pediátrica do Hospital das Clinica Pediátrica do Hospital das Clinica Pediátrica do Hospital das 
Clinicas da UFG :Clinicas da UFG :Clinicas da UFG :Clinicas da UFG :    

Figura de N.04Figura de N.04Figura de N.04Figura de N.04    

 

    

Equipamento adquirido para a    ClClClClí-í-í-í-
nica Médica do Hospital das Clinnica Médica do Hospital das Clinnica Médica do Hospital das Clinnica Médica do Hospital das Clini-i-i-i-
cas da UFG:cas da UFG:cas da UFG:cas da UFG:    

Figura de N.03Figura de N.03Figura de N.03Figura de N.03    

    



 

 

 

 

 

Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013    2013201320132013    

 

 

 

 

Fundação de Apoio ao Hospital das Clinicas da UFG – 2013 

 Página 59 

 

Equipamento adquirido para a    
Coordenação de Engenharia HoCoordenação de Engenharia HoCoordenação de Engenharia HoCoordenação de Engenharia Hos-s-s-s-
pitalar do Hospital das Clinicas da pitalar do Hospital das Clinicas da pitalar do Hospital das Clinicas da pitalar do Hospital das Clinicas da 
UFG:UFG:UFG:UFG:    

Figura de N.05Figura de N.05Figura de N.05Figura de N.05    

    

    

Equipamento adquirido para a    CCCCo-o-o-o-
ordenação de Suprimentos do Hoordenação de Suprimentos do Hoordenação de Suprimentos do Hoordenação de Suprimentos do Hos-s-s-s-
pital das Clinicas da UFG:pital das Clinicas da UFG:pital das Clinicas da UFG:pital das Clinicas da UFG:    

Figura de N.06Figura de N.06Figura de N.06Figura de N.06    
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Equipamentos adquiridos para a    
Seção de Farmácia do Hospital das Seção de Farmácia do Hospital das Seção de Farmácia do Hospital das Seção de Farmácia do Hospital das 
Clinicas da UFG:Clinicas da UFG:Clinicas da UFG:Clinicas da UFG:    

Figura de N.07Figura de N.07Figura de N.07Figura de N.07    

 
Figura de N.08Figura de N.08Figura de N.08Figura de N.08    

 
Figura de N.09Figura de N.09Figura de N.09Figura de N.09    
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Equipamento adquirido para o FFFFa-a-a-a-
turamento do Hospital das Clinicas turamento do Hospital das Clinicas turamento do Hospital das Clinicas turamento do Hospital das Clinicas 
da UFG:da UFG:da UFG:da UFG:    

Figura de N.10Figura de N.10Figura de N.10Figura de N.10    

 

    

Equipamento adquirido para a SSSSe-e-e-e-
ção Financeira do Hospital ção Financeira do Hospital ção Financeira do Hospital ção Financeira do Hospital das Cldas Cldas Cldas Cli-i-i-i-
nicas da UFG:nicas da UFG:nicas da UFG:nicas da UFG:    

Figura de N.11Figura de N.11Figura de N.11Figura de N.11    

 

Equipamento adquirido para a SSSSe-e-e-e-
ção de Patologia do Hospital das ção de Patologia do Hospital das ção de Patologia do Hospital das ção de Patologia do Hospital das 
Clinicas da UFG:Clinicas da UFG:Clinicas da UFG:Clinicas da UFG:    

Figura de N.12Figura de N.12Figura de N.12Figura de N.12    
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Equipamentos adquiridos para a 
Seção de Patrimônio do Hospital Seção de Patrimônio do Hospital Seção de Patrimônio do Hospital Seção de Patrimônio do Hospital 
das Clinicas da UFG:das Clinicas da UFG:das Clinicas da UFG:das Clinicas da UFG:    

Figura de N.13Figura de N.13Figura de N.13Figura de N.13    

 
Figura de N.14Figura de N.14Figura de N.14Figura de N.14    
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Equipamento adquirido para a SSSSe-e-e-e-
ção de Processamento de Roupas do ção de Processamento de Roupas do ção de Processamento de Roupas do ção de Processamento de Roupas do 
Hospital das Clinicas da UFG:Hospital das Clinicas da UFG:Hospital das Clinicas da UFG:Hospital das Clinicas da UFG:    

Figura de N.15Figura de N.15Figura de N.15Figura de N.15    

 

    

Equipamento adquirido para o    
Pronto Socorro do Hospital das ClPronto Socorro do Hospital das ClPronto Socorro do Hospital das ClPronto Socorro do Hospital das Cli-i-i-i-
nicas da UFG:nicas da UFG:nicas da UFG:nicas da UFG:    

Figura de N.16Figura de N.16Figura de N.16Figura de N.16    

    
    

Equipamento adquirido para a RRRRe-e-e-e-
cepção e cepção e cepção e cepção e Segurança do Hospital das Segurança do Hospital das Segurança do Hospital das Segurança do Hospital das 
Clinicas da UFG:Clinicas da UFG:Clinicas da UFG:Clinicas da UFG:    

Figura de N.17Figura de N.17Figura de N.17Figura de N.17    
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Equipamento adquirido para a Seção Seção Seção Seção 
de Nutrição do Hospital das Clinicas de Nutrição do Hospital das Clinicas de Nutrição do Hospital das Clinicas de Nutrição do Hospital das Clinicas 
da UFG:da UFG:da UFG:da UFG:    

Figura de N.18Figura de N.18Figura de N.18Figura de N.18    

    
    
    
Equipamento adquirido para o Ambu-
latório “C”    do Hospital das Clinicas da do Hospital das Clinicas da do Hospital das Clinicas da do Hospital das Clinicas da 
UFGUFGUFGUFG    
Figura de Figura de Figura de Figura de N.19N.19N.19N.19    
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Equipamento adquirido para o AmbAmbAmbAmbu-u-u-u-
latório de Ginecologialatório de Ginecologialatório de Ginecologialatório de Ginecologia do Hospital das do Hospital das do Hospital das do Hospital das 
Clinicas da UFGClinicas da UFGClinicas da UFGClinicas da UFG    
Figura de N.20Figura de N.20Figura de N.20Figura de N.20    

    
    
 
Equipamento adquirido para o Ambu-
latório de Pediatria do Hospital das do Hospital das do Hospital das do Hospital das 
Clinicas da UFGClinicas da UFGClinicas da UFGClinicas da UFG....    
Figura de N.21Figura de N.21Figura de N.21Figura de N.21    
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LLLListagem de todos os Equipamentos istagem de todos os Equipamentos istagem de todos os Equipamentos istagem de todos os Equipamentos aaaadquiridos para o Hospital das Cldquiridos para o Hospital das Cldquiridos para o Hospital das Cldquiridos para o Hospital das Cli-i-i-i-
nicas da UFGnicas da UFGnicas da UFGnicas da UFG    no ano de 2013no ano de 2013no ano de 2013no ano de 2013....    

    
Nota 
Fiscal Data NF Especificação Quantidade  

Valor Uni-
tário 

Valor 
Total 

205 02/01/2013 
Aquisição de aparelho de ultrasson ocular Anexo Anexo Anexo Anexo 
XLVXLVXLVXLV 1 51.990,00 51.990,00 

10769 16/01/2013 Compra de etiquetadora BMP 71 Anexo Anexo Anexo Anexo     XLVIXLVIXLVIXLVI 1 3.516,98 3.516,98 

13072 16/01/2013 
Aquisição de nagatoscópios 02 corpos Anexo Anexo Anexo Anexo 
XXXXLVIILVIILVIILVII 14 397,73 5.568,22 

13129 22/01/2013 
Aquisição de focos cirúrgico auxiliar de emer-
gência Anexo XAnexo XAnexo XAnexo XLVIIILVIIILVIIILVIII 2 3.200,00 6.400,00 

13212 28/01/2013 
Aquisição de balanças eletrônica adulto 300 KG 
Anexo XAnexo XAnexo XAnexo XLIXLIXLIXLIX 2 1.249,00 2.498,00 

    
Nota 
Fiscal Data NF Especificação Quantidade  

Valor Uni-
tário 

Valor 
Total 

104594 05/02/2013 Aquisição de termômetro infravermelho Anexo Anexo Anexo Anexo LLLL 1 320,00 320,00 

2139 07/02/2013 
Aquisição de arquivos de aço p/ pastas suspensas   
Anexo Anexo Anexo Anexo LLLLIIII 6 330,00 1.980,00 

    
Nota 
Fiscal Data NF Especificação Quantidade  

Valor Uni-
tário 

Valor 
Total 

885 15/03/2013  Aparelho de ar condicionado Anexo Anexo Anexo Anexo LIILIILIILII 1 1.515,00 1.515,00 
691 08/03/2013 Aparelhos telefônicos Anexo LIIIAnexo LIIIAnexo LIIIAnexo LIII 35 36,00 1.260,00 

    
Nota 
Fiscal Data NF Especificação Quantidade  

Valor Uni-
tário 

Valor 
Total 

660 08/04/2013 Ventilador parede 50 cm  1 130,00 130,00 

 Ventilador parede 60 cm Anexo LIVAnexo LIVAnexo LIVAnexo LIV 1 140,00 140,00 

351 09/04/2013 

Carrinho de emergência hospitalar  1 2.750,00 2.750,00 

Mesa de cabeceira hospitalar  74 465,00 34.410,00 

Escadas hospitalar 2 degraus  15 270,00 4.050,00 

 Suportes para soro   70 200,00 14.000,00 

 Biombos hospitalar triplo  10 819,00 8.190,00 
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 Mesas de mayo  8 460,00 3.680,00 

 Maca hospitalar para obeso  1 3.500,00 3.500,00 

Camas hospitalar para obeso  6 2.350,00 14.100,00 

Poltronas hospitalar para obeso  2 1.500,00 3.000,00 

 Cadeira de rodas para obeso  1 2.250,00 2.250,00 

 Carrinho hospitalar p/ transporte  1 4.599,00 4.599,00 

 Mesas secretaria em inox  2 560,00 1.120,00 

 Cadeiras secretaria fixa   2 125,00 250,00 

Cadeiras piso fixas   18 125,00 2.250,00 

 Longarinas quatro lugares   4 399,00 1.596,00 

Beliches em aço modelo militar 4 2.500,00 10.000,00 

 Banquetas em aço    16 115,00 1.840,00 

Cadeiras de escritório giratória Anexo LAnexo LAnexo LAnexo LVVVV 10 341,50 3.415,00 

1004 09/04/2013 

 Mesa angular com painel     1 890,00 890,00 

 Mesa linear     1 460,00 460,00 

Gaveteiros lateral com quatro gavetas  2 690,00 1.380,00 

Armário alto fechado com três portas  1 2.390,00 2.390,00 
Armário alto fechado com duas portas Anexo Anexo Anexo Anexo 
LVILVILVILVI 1 1.550,00 1.550,00 

9689 10/04/2013  Painel eletrônico senha/guichê Anexo LVIIAnexo LVIIAnexo LVIIAnexo LVII 1 620,00 620,00 

8393 15/04/2013 Aquisição de projetor     Anexo LAnexo LAnexo LAnexo LVIIIVIIIVIIIVIII 1 1.620,00 1.620,00 

103 22/04/2013  Refresqueira em aço inox Anexo Anexo Anexo Anexo LLLLIXIXIXIX 1 2.475,00 2.475,00 

    
Nota 
Fiscal Data NF Especificação Quantidade  

Valor Uni-
tário 

Valor 
Total 

1905 02/05/2013 
Coletores de dados MC 3190  2 3.282,42 6.564,84 
Aquisição de berços 1 POS MC30XX c/ fonte 
Anexo LXAnexo LXAnexo LXAnexo LX 2 799,00 1.598,00 

3313 07/05/2013  Aparelhos de pressão arterial Anexo LXIAnexo LXIAnexo LXIAnexo LXI 80 96,00 7.680,00 

232233 15/05/2013 
Aquisição de impressoras matricial com guilhoti-
na  Anexo LXIIAnexo LXIIAnexo LXIIAnexo LXII 4 671,56 2.686,24 

755 17/05/2013 
Aquisição de PABX   1 935,00 935,00 
 Telefones com headset compacto 4 214,78 859,12 
Aquisição de telefones  Anexo Anexo Anexo Anexo LXLXLXLXIIIIIIIIIIII 3 45,00 135,00 

13829 22/05/2013 Equipamento de ar condicionado Anexo LAnexo LAnexo LAnexo LXIVXIVXIVXIV 1 1.055,00 1.055,00 
5561 29/05/2013 Liquidificadores industriais 2 litros Anexo LXVAnexo LXVAnexo LXVAnexo LXV 4 455,00 1.820,00 
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Nota 
Fiscal Data NF Especificação Quantidade  

Valor Uni-
tário 

Valor 
Total 

786 03/07/2013  Máquina de costura industrial Anexo LXVIAnexo LXVIAnexo LXVIAnexo LXVI 1 3.150,00 3.150,00 

412 09/07/2013  Oxímetros de pulso portátil Anexo LXAnexo LXAnexo LXAnexo LXVIIVIIVIIVII 2 1.955,00 3.910,00 

240382 12/07/2013 Estabilizadores  Anexo LXAnexo LXAnexo LXAnexo LXVIIIVIIIVIIIVIII 2 379,04 758,08 

1176 12/07/2013  Espirômetro    Anexo LXAnexo LXAnexo LXAnexo LXIXIXIXIX 1 8.422,87 8.422,87 

39784 23/07/2013  Estadiômetro   Anexo LXXAnexo LXXAnexo LXXAnexo LXX 1 305,15 305,15 

445 25/07/2013  Processador de alimentos Anexo LXXIAnexo LXXIAnexo LXXIAnexo LXXI 1 2.188,00 2.188,00 

    
Nota 
Fiscal Data NF Especificação Quantidade  

Valor Uni-
tário 

Valor 
Total 

127234 12/08/2013 
 Ventilador parede 60 cm Anexo LXXIAnexo LXXIAnexo LXXIAnexo LXXIIIII 1 119,79 119,79 

 Ventilador coluna 60 cm  1 176,91 176,91 

    
Nota 
Fiscal Data NF Especificação Quantidade  

Valor Uni-
tário 

Valor 
Total 

41093 03/09/2013  Estadiômetro        Anexo LXAnexo LXAnexo LXAnexo LXXIIIXIIIXIIIXIII 1 305,15 305,15 

    
Nota 
Fiscal Data NF Especificação Quantidade  

Valor Uni-
tário 

Valor 
Total 

1323 01/10/2013 
 Liquidificadores 2 litros   Anexo LXXAnexo LXXAnexo LXXAnexo LXXIVIVIVIV 4 363,62 1.454,48 

 Fatiador de carne    1 6.310,00 6.310,00 

434 15/10/2013  Mixer de alimentos elétricos  Anexo LXXAnexo LXXAnexo LXXAnexo LXXVVVV 4 177,75 711,00 

5626 31/10/2013  Impressoras a laser   Anexo LXXAnexo LXXAnexo LXXAnexo LXXVIVIVIVI 2 699,00 1.398,00 

    
Nota 
Fiscal Data NF Especificação Quantidade  

Valor Unitá-
rio 

Valor 
Total 

5702 08/11/2013 Impressora a laser    Anexo LXXAnexo LXXAnexo LXXAnexo LXXVIIVIIVIIVII 1 699,00 699,00 

443 20/11/2013 
 Liquidificador industrial 15 litros Anexo LXAnexo LXAnexo LXAnexo LXX-X-X-X-
VVVVIIIIIIIIIIII 1 946,00 946,00 

783 21/11/2013 
 Cabo de inox para laringoscópio adulto e infantil. 
Anexo Anexo Anexo Anexo LLLLXXIXXXIXXXIXXXIX     4 109,00 436,00 
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⇨ Recursos HumanosRecursos HumanosRecursos HumanosRecursos Humanos::::    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇨⇨⇨⇨    Atividades DesenvolvidasAtividades DesenvolvidasAtividades DesenvolvidasAtividades Desenvolvidas::::    
    
De acordo com os objetivos estabeleci-
dos nos projetos administrados pela 
FUNDAHC, foram viabilizados em 
2013 para o Hospital das Clínicas e ou-
tras unidades da UFG e do Hospital e 
Maternidade Dona Íris um quantitati-
vo significativo de pessoal distribuído 
em diversas áreas dessas unidades. 
 
As metas para essa área atingiu os ob-
jetivos propostos, uma vez que esta im-
portante força de trabalho contribuiu, 
significativamente, para a manutenção 
do ensino, da pesquisa e a assistência 
aos pacientes, proporcionando ao Hos-
pital das Clínicas e ao Hospital e Ma-
ternidade Dona Íris, o cumprimento 
dos seus objetivos de prestar relevantes 
serviços à população goiana e regiões 
circunvizinhas. 
 
Até 31/12/2013 encontravam-se contra-
tados pela Fundação e desenvolvendo 
atividades nas áreas administrativas e 
assistenciais do Hospital das Clínicas 
473 empregados e no Hospital e Ma-
ternidade Dona Íris 413 empregados, 
todos  contratados pelo regime da CLT.  
 
Anexo, segue a listagem de dos os em-
pregados da Fundação que estão lota-
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dos na Maternidade Dona Íris. 

Anexo Anexo Anexo Anexo LXXXLXXXLXXXLXXX    ----    HMDIHMDIHMDIHMDI    

    

⇨⇨⇨⇨Atualizações e Treinamentos: 

Visando a interação e a melhoria dos 
serviços prestados aos projetos, pesqui-
sas e convênios gerenciados com o a-
poio da Fundação de Apoio ao Hospital 
das Clinicas da UFG, no decorrer do 
ano de 2013 foram feitas várias capaci-
tações dos nossos colaboradores, con-
forme relacionado abaixo: 

Curso:Curso:Curso:Curso:    
E E E E ----    social social social social ––––    Sistema de Controle de Sistema de Controle de Sistema de Controle de Sistema de Controle de 
Obrig. Trabalhistas e PrevidenciObrig. Trabalhistas e PrevidenciObrig. Trabalhistas e PrevidenciObrig. Trabalhistas e Previdenciá-á-á-á-
riasriasriasrias    
Data: Data: Data: Data: 17 de Dezembro 
Carga HoráriaCarga HoráriaCarga HoráriaCarga Horária: 08 horas 
Ministrado por:Ministrado por:Ministrado por:Ministrado por: Jairo Fernando Antô-
nio Guadagnini 
Local: Local: Local: Local: Objetiva Cursos Empresariais  
                Participantes: Participantes: Participantes: Participantes: ClaudienyClaudienyClaudienyClaudieny    FrancoFrancoFrancoFranco    
                                                                                                                            Kelson NogueiraKelson NogueiraKelson NogueiraKelson Nogueira    
    Anexo Anexo Anexo Anexo LXXXILXXXILXXXILXXXI    

Curso:Curso:Curso:Curso:    
Cognição e Atitudes EstratégicasCognição e Atitudes EstratégicasCognição e Atitudes EstratégicasCognição e Atitudes Estratégicas    
Data: Data: Data: Data: 02 de Abril    
Carga Horária: Carga Horária: Carga Horária: Carga Horária: 03 horas    
Ministrado por: Ministrado por: Ministrado por: Ministrado por: Julio Borba        
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Local: Local: Local: Local: Sincopeças - GO    
        Participantes: Participantes: Participantes: Participantes:     Claudieny FrancoClaudieny FrancoClaudieny FrancoClaudieny Franco    
                                                                                                                                Cristiano Crispim Cristiano Crispim Cristiano Crispim Cristiano Crispim             
Anexo Anexo Anexo Anexo LXXXIILXXXIILXXXIILXXXII    
 

Curso:Curso:Curso:Curso:  
Excelência no AtendimentoExcelência no AtendimentoExcelência no AtendimentoExcelência no Atendimento    
Data: Data: Data: Data: 16 de Maio    
Carga Horária: Carga Horária: Carga Horária: Carga Horária: 08 horas    
Ministrado por: Ministrado por: Ministrado por: Ministrado por: Danuza Jane        
Local: Local: Local: Local: INOV Desenvolvimento Profis-
sional     
        Participantes: Participantes: Participantes: Participantes: Carina da Silva San-
tos  
Anexo.Anexo.Anexo.Anexo. LXXXLXXXLXXXLXXXIIIIIIIIIIII    
    
Curso:Curso:Curso:Curso:  
Técnicas de Departamento de PeTécnicas de Departamento de PeTécnicas de Departamento de PeTécnicas de Departamento de Pes-s-s-s-
soalsoalsoalsoal    
Data: Data: Data: Data: 23 e 30 de Agosto     
Carga Horária: Carga Horária: Carga Horária: Carga Horária: 16 horas    
Ministrado por: Ministrado por: Ministrado por: Ministrado por: Elder José de Souza     
Local: Local: Local: Local: INOV Desenvolvimento Profis-
sional     
        Participantes: Participantes: Participantes: Participantes: Rejane Helena de 
Freitas  
Anexo Anexo Anexo Anexo LLLLXXXXXXXXXXXXIXIXIXIX        
    
XXXI XXXI XXXI XXXI ----    Congresso de Fundações Congresso de Fundações Congresso de Fundações Congresso de Fundações     
A Fundação esteve representada no 
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XXXI Encontro Nacional das  Funda-
ções de Apoio às Instituições de Ensino 
Superior e de Pesquisa Cientifica e 
Tecnológica, realizado nos dias 11 a 14 
de novembro de 2013 no Hotel Armação 
–Porto de Galinhas/PE por três funcio-
nários: Srª. Claudieny Rodrigues Fran-
co – (Secretaria Executiva) e o Sr. Kel-
son Rodrigues Nogueira – (Contador), 
Cristiano Crispim (Gerente do Dep. 
Pessoal) Naquela oportunidade, foram 
tratados vários assuntos de interesse 
das instituições, dentre eles, “Relacio-
namento das Fundações de Apoio” com 
as Instituições de Ensino Superior e de 
Pesquisa Cientifica e Tecnológica; Re-
lação entre as Fundações de Apoio e a    
Financiadora de Estudos e projetos  
(Execução e Prestação de Contas), e a 
apresentação do sistema  GAT – MEC 
falando sobre o recadastramento das 
fundações junto ao Ministério da Edu-
cação.Anexo Anexo Anexo Anexo LXXXVLXXXVLXXXVLXXXV    
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4 - PROJETOS DE ASSISTÊNCIA 

Patrocinar, apoiar e implementa
social, mediante projetos a serem desenvolvidos em parceria com a Un
versidade Federal de Goiás, com a iniciativa privada e demais órgãos 
públicos e seus conselhos.
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PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Patrocinar, apoiar e implementar ações com atividades de assistência 
social, mediante projetos a serem desenvolvidos em parceria com a Un
versidade Federal de Goiás, com a iniciativa privada e demais órgãos 

cos e seus conselhos. 

2013201320132013    

Página 73 

    

    

OCIAL: 

com atividades de assistência 
social, mediante projetos a serem desenvolvidos em parceria com a Uni-
versidade Federal de Goiás, com a iniciativa privada e demais órgãos 
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⇨⇨⇨⇨    Dados do ProjetoDados do ProjetoDados do ProjetoDados do Projeto::::    

 
Contrato de prestação de ser-
viços firmado com a Funda-
ção Jaime Câmara, que tem 
por objetivo dar apoio na exe-
cução do projeto Boa Visão, 
extensão do convênio firmado 
por aquela instituição e a 
Prefeitura de Goiânia / Secre-
taria Municipal da Educação, 
visando a realização de con-
sultas, prescrição de remé-
dios, prescrição de óculos, 
tratamentos, indicação de e-
xames específicos e cirurgias 
oftalmológicas a alunos da 
Rede Municipal de Ensino, 
projeto esse em desenvolvi-
mento pelo Centro de Refe-
rência em Oftalmologia do 
Hospital das Clínicas da UFG 
(CEROF). 
 
Período de ExecuçãoPeríodo de ExecuçãoPeríodo de ExecuçãoPeríodo de Execução: Mai-
o/2012 à Dezembro/2013. 

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas:Atividades Desenvolvidas:Atividades Desenvolvidas:Atividades Desenvolvidas:    

  

 Através de Contratos de Prestação de Ser-
viços firmado com a Fundação Jaime Câ-
mara, desde 2010 a FUNDAHC vem apoi-
ando na realização do Projeto Boa Visão 
juntamente com o Centro de Referência em 
Oftalmologia do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás. 
 
Este projeto está vinculado ao Convênio de 
Cooperação Mútua 079/2012-SME firmado 
entre a Fundação Jaime Câmara e o Muni-
cípio de Goiânia através da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, e teve como meta para 
2013 o atendimento de 11.500 (onze mil e 
quinhentos) estudantes da Rede Municipal 
de Ensino. 
 

1. METAS X REALIZADO  
 
As metas de atendimentos médicos oftalmo-
lógicos a serem realizados dentro do ano de 
2013, foram alcançadas satisfatoriamente, 
ficando conforme detalhado abaixo: 
 
Etapas do Projeto Metas  

- 2013 
Realizado  
- 2013 

Consultas 11.500 14.425 
Prescrição Óculos 4.025 2.866* 
Tratamentos/cirurgias    766     639* 
 
*As etapas de prescrição de óculos e enca-
minhamento para tratamentos/ cirurgia 
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não correspondeu a estimativa de ocorrên-
cias previstas para o ano, no entanto estas 
etapas são uma mostra positiva do trabalho 
que vem sendo realizado de forma continu-
ada pelo Projeto Boa Visão, desde 1995, vis-
to que os alunos da Rede Municipal de En-
sino têm sido assistidos de forma continua-
da ao longo desse período  tendo suas defi-
ciências atendidas com prioridade e eficiên-
cia.  
 

Em 2013, as atividades do Projeto tiveram 
início no mês de maio, sendo este divulgado  
as atividades em jornais locais. 

 

O Contrato celebrado entre a FUNDAHC e 
a FUNDAÇÃO, previa o atendimento médi-
co oftalmológico aos alunos da Rede Muni-
cipal de Ensino, independente da faixa etá-
ria, sendo as atividades desenvolvidas con-
forme segue: 
 
Os alunos selecionados para atendimentos 
médicos oftalmológicos através da etapa de 
triagem realizada pelos profissionais 
técnicos do Projeto são encaminhados para 
exames médicos e diagnósticos 
preliminares dentro da unidade volante do 
Projeto (Ônibus), equipada com dois 
consultórios oftalmológicos completos, que 
se posiciona em frente à escola que está 
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sendo atendida. 

 
 

 
 

 
 
Dentro da Unidade Volante os exames 
médicos são realizados por médicos 
residentes supervisionados 
sistematicamente por médicos 
oftalmologistas do CEROF - Centro de 
Referência em Oftalmologia Hospital das 
Clínicas Universidade Federal de Goiás. 
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Os exames médicos consistem em: anamne-
se, medida da acuidade visual (AV) (optoti-
pos de Snellen projetados, projetor Bausch 
& Lomb-USA), cover test, medida do ponto 
próximo de convergência (PPC), biomicros-
copia (Lâmpada de Fenda Haag-Streit 900 
BM – Swiss), tonometria de aplanação de 
Goldmann (tonômetro Haag-Streit T-900 - 
Swiss), refração sob cicloplegia com ciclo-
pentolato a 1% (Cicloplégico) e/ou tropi-
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camida a 1% (Mydriacyl), oftalmoscopia 
binocular indireta (oftalmoscópio Heine-
Omega 150 - Germany).    
 

Caso fosse necessária a correção visual a-
través do uso de óculos, os médicos oftal-
mologistas prescrevem receituário de ócu-
los, os quais são providenciados pela equi-
pe do Projeto Boa Visão.  

 

Quando detectada qualquer anormalidade 
conhecida do sistema visual, onde a corre-
ção por uso de óculos não seja suficiente, o 
paciente será encaminhado à retaguarda 
técnica do Projeto (com prioridade no aten-
dimento)  para realização de exames com-
plementares, tratamento e/ou cirurgia caso 
haja necessidade.  

 
DOS LOCAIS DE ATENDIMENTO: 

 
A retaguarda técnica do Projeto, definido 
em Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo 
do  Contrato   é o Centro de Referência em 
Oftalmologia do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás - CEROF, 
localizado à Primeira Avenida, s/n - Setor 
Leste Universitário na cidade de Goiânia – 
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Goiás.  

 

 

 

Cada estudante beneficiado pelo Projeto 
tem um prontuário detalhado de todo o 
processo de atendimento realizado, e os pa-
cientes encaminhados para atendimento no 
CEROF permanecem sob os cuidados da-
quela instituição com acompanhamento 
sistemático pelo tempo necessário, sendo 
este encaminhamento autorizado pelos 
pais ou responsável pelo aluno. 
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⇨⇨⇨⇨    Dados do ProjetoDados do ProjetoDados do ProjetoDados do Projeto::::    

Projeto de pesquisa e extensão do Ensino Médico na Área de Reprodu-
ção Humana Assistida por Inseminação Artificial e Fertilização In Vi-
tro, proposto pelo Laboratório de Reprodução Humana do HC/UFG, ser-
viço vinculado ao Departamento de Ginecologia do HC/UFG, sob a coor-
denação do Prof. Mário Silva Approbato, que tem por objetivo ajudar os 
pacientes com menor poder aquisitivo e que não tenham condições fi-
nanceiras de arcar com os custos dos procedimentos de Reprodução As-
sistida na iniciativa privada, para realizar esses procedimentos no La-
boratório de Reprodução Humana do HC/UFG com os custos dos proce-
dimentos subsidiados pelo hospital, uma vez que esses procedimentos 
não são remunerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

Metas e Objetivos:Metas e Objetivos:Metas e Objetivos:Metas e Objetivos: Com os recursos 
arrecadados com o projeto, a apli-
cação dos mesmos será convertida 
em capacitação de pessoal, compra 
de materiais específicos para o pro-

⇨⇨⇨⇨    Atividades Desenvolvidas:Atividades Desenvolvidas:Atividades Desenvolvidas:Atividades Desenvolvidas:    

    
Execução:Execução:Execução:Execução:    O Serviço de Reprodução 
Humana do Hospital das Clinicas da 

 
Os exames complementares realizados no 
CEROF, dependendo do caso, são: ultraso-
nografia ocular, topografia corneana, angi-
ofluoresceinografia, campimetria computa-
dorizada, potencial de acuidade visual, mi-
croscopia especular, teste ortóptico, ecobi-
ometria, gonioscopia  e tratamento cirúrgi-
co quando necessário. 

Anexo.Anexo.Anexo.Anexo.    LXXXVILXXXVILXXXVILXXXVI    
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jeto, compra de equipamentos para 
o serviço e fundo de reserva para 
adaptação da futura área física do 
Serviço de Reprodução Humana do 
HC/UFG.  
 
Período de ExecuçãoPeríodo de ExecuçãoPeríodo de ExecuçãoPeríodo de Execução: Janeiro/2013 
à Dezembro/2013 

Universidade Federal de Goiás tem 
como finalidade  básica solucionar o 
problema de infertilidade  conjugal 
através de vários procedimentos, se-
gue abaixo, os procedimentos e 
quantitativos realizados no ano 
2013.    
    
ICSIICSIICSIICSI    ((((InjeçãoInjeçãoInjeçãoInjeção    Intra Intra Intra Intra Citoplasmática)Citoplasmática)Citoplasmática)Citoplasmática)    
58 ciclos concluídos 
04 cancelados por má resposta 
01 cancelado porque a paciente errou na 
administração da medicação 
01 cancelado por erro no esquema de in-
dução 
FIVFIVFIVFIV    (Fertilização In (Fertilização In (Fertilização In (Fertilização In ––––    Vitro)Vitro)Vitro)Vitro)    
45 concluídos, nenhum cancelado. 
IU (Inseminação Uterina)IU (Inseminação Uterina)IU (Inseminação Uterina)IU (Inseminação Uterina)    
72 concluídos 
04 cancelados por má resposta  
09 cancelados por excesso de resposta 
(multifolicular)  
01 paciente não compareceu para insemi-
nação 
01 paciente o marido não conseguiu colher 
Anexo LXXXVIIAnexo LXXXVIIAnexo LXXXVIIAnexo LXXXVII    
    
No ano de 2013 o Serviço de Repro-
dução Humana através de projeto 
apoiado pela Fundação de Apoio ao 
Hospital das Clinicas da UFG, fez a 
aquisição de vários de materiais de 
consumos e equipamentos para me-
lhor atender os pacientes daquele 
serviço.   
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Abaixo, algumas fotos e a relação de 
todos os equipamentos adquiridos 
no ano de 2013 pela FUNDAHC: 
    
Equipamentos adquiridos para a 
Reprodução Humana do Hospital do Hospital do Hospital do Hospital 
das Clinicas da UFGdas Clinicas da UFGdas Clinicas da UFGdas Clinicas da UFG    
Figura de N. 24 

 
    
Figura de N. 25 
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Figura de N. 26 

 
Figura de N. 27 

 
 
Figura de N. 28 

 
 



 

 

 

 

 

Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013    2013201320132013    

 

 

 

 

Fundação de Apoio ao Hospital das Clinicas da UFG – 2013 

 Página 84 

 

 
Figura de N. 29 

 
 
Figura de N. 30 
 

 
 
 
Figura de N. 31 
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Figura de N. 32 
 

 

 
 
Figura de N. 33 

 
 
Figura de N. 34 
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LLLListagem de todos os Equipameistagem de todos os Equipameistagem de todos os Equipameistagem de todos os Equipamentos ntos ntos ntos aaaadquiridos para o dquiridos para o dquiridos para o dquiridos para o Laboratório de Laboratório de Laboratório de Laboratório de 
Reprodução Humana do Hospital das Clinicas daReprodução Humana do Hospital das Clinicas daReprodução Humana do Hospital das Clinicas daReprodução Humana do Hospital das Clinicas da    UFG.UFG.UFG.UFG.    
 

 

 

 

Nota Fiscal Data NF Especificação Quantidade  Valor Unitário  Valor Total 

26/08/2013 217 Armários 1  R$    16.131,00   R$16.131,00  
 

 

Nota Fiscal Data NF Especificação Quantidade  Valor Unitário  Valor Total 
25/09/2013 426 Mesa Auxiliar em Inox  9  R$         597,00   R$    5.373,00  

25/09/2013 426 Banqueta Giratória Regulável 4  R$         335,00   R$    1.340,00  

25/09/2013 426 Suporte p/ soro Inox 6  R$         305,00   R$    1.830,00  

25/09/2013 426 Biombo Duplo Estrutura em Aço 1  R$         600,00   R$       600,00  

25/09/2013 426 Maca p/Transporte 1  R$      1.429,00   R$    1.429,00  

25/09/2013 426 Cadeira de Rodas p/Transporte 1  R$         690,00   R$       690,00  

25/09/2013 426 Macas Ginecológicas 4  R$      1.390,00   R$    5.560,00  

25/09/2013 426 Balança Digital 1  R$      1.350,00   R$    1.350,00  

25/09/2013 426 Carro Transporte de Material Inox 2  R$      4.500,00   R$    9.000,00  

25/09/2013 426 Cama Fowler Elétrica  2  R$      5.120,00   R$  10.240,00  

18/09/2013 175 Carro de Emergência 1  R$      2.780,00   R$    2.780,00  

13/09/2013 9471 Computador 1  R$    11.230,00   R$  11.230,00  
 

 

Nota Fiscal Data NF Especificação Quantidade  Valor Unitário  Valor Total 
07/10/2013 3842 Mesa de Mayo 1  R$         223,50   R$       223,50  

07/10/2013 3842 Escada 2 Degraus 4  R$           88,50   R$       354,00  

07/10/2013 3842 Hamper 5  R$         204,00   R$    1.020,00  

07/10/2013 3842 Mocho Giratório 7  R$         222,00   R$    1.554,00  

Nota Fiscal Data NF Especificação Quantidade  Valor Unitário  Valor Total 
07/05/2013 8543 Processador I5-3330 1  R$      3.210,00   R$    3.210,00  

Nota Fiscal Data NF Especificação Quantidade  Valor Unitário  Valor Total 

23/07/2013 213 Armários 1  R$16.131,00   R$16.131,00  
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07/10/2013 16817 Monitor DX2022D-C 1  R$      7.600,00   R$    7.600,00  

07/10/2013 16818 Aspirador Cirúrgico 1  R$      1.525,00   R$    1.525,00  

07/10/2013 16818 Frasco de 5 litros 1  R$           50,00   R$         50,00  

07/10/2013 16818 Tampa p/Boião 1  R$           65,00   R$         65,00  

07/10/2013 16818 Pedal de Aspirador 1  R$           60,00   R$         60,00  

07/10/2013 16818 Ambu Adulto 2  R$         135,00   R$       270,00  

21/10/2013 543 Mesa Retangular 4  R$         526,35   R$    2.105,40  

21/10/2013 543 Poltrona Executiva 34  R$         204,00   R$    6.936,00  

21/10/2013 543 Longarina de Espera 2  R$         550,00   R$    1.100,00  

22/10/2013 187 Poltronas 1  R$      5.277,00   R$    5.277,00  

11/10/2013 15592 Cadeira p/Exames 2  R$      7.200,00   R$14.400,00  
 

 

Nota Fiscal Data NF Especificação Quantidade  Valor Unitário  Valor Total 
06/11/2013 9815 Modem + Roteador 2  R$         159,00   R$       318,00  

25/11/2013 444 Poltrona Presidente 3  R$         529,00   R$    1.587,00  

25/11/2013 444 Poltrona Reclinável 1  R$         750,00   R$       750,00  

25/11/2013 444 Purificador de Água 1  R$      1.585,00   R$    1.585,00  

28/11/2013 445 Macas Ginecológicas 2  R$      1.390,00   R$    2.780,00  

21/11/2013 207 Geladeira Degelo 1  R$         899,00   R$       899,00  

21/11/2013 207 Forno Microondas 1  R$         459,00   R$       459,00  

26/11/2013 9982 TV 50 Led 1  R$      3.690,00   R$    3.690,00  

26/11/2013 9982 TV 32 Led 1  R$      1.120,00   R$    1.120,00  

26/11/2013 9982 Cabo HMDI 1  R$           25,00   R$         25,00  

26/11/2013 9982 Teclado+Mouse 2  R$           99,00   R$       198,00  

27/11/2013 16400 Foco de Luz 1  R$      5.822,83   R$    5.822,83  
 

 

Nota Fiscal Data NF Especificação Quantidade  Valor Unitário  Valor Total 

06/12/2013 212 Cadeira Giratória 2  R$         399,00   R$       798,00  

06/12/2013 212 Cadeira em Base 6  R$         299,00   R$    1.794,00  

06/12/2013 212 Mesa Secretaria 2  R$         319,00   R$       638,00  

06/12/2013 212 Suporte p/TV 1  R$           79,00   R$         79,00  

06/12/2013 212 Gaveteiro 4  R$           85,00   R$       340,00  
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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 fun-
cionamento do Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI), compreen-
dendo o desenvolvimento de atividades de assistência à saúde aos usuá-
rios 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. 

 

Metas e ObjMetas e ObjMetas e ObjMetas e Objetivosetivosetivosetivos: Para consecução 
dos objetivos proposto no referido 
convênio, o Hospital e Maternidade 
Dona Íris (HMDI) conta com uma 
estrutura física nova e recém-
inaugurada, que vem sendo equipa-
da de forma gradativa pela Secreta-
ria Municipal de Saúde e adminis-
trada pela FUNDAHC desde o dia 
05/06/2012, que tem disponibilizado 
para aquela instituição o quantita-
tivo necessário de pessoal técnico-
administrativo nas diversas áreas 
do hospital, objetivando por em fun-
cionamento os seguintes serviços:  

 Unidade de internação de obstetrí-
cia - 42   leitos; 
 Unidade de internação de ginecolo-
gia - 30 leitos; 
Unidade de Cuidados Especiais (an-
tigo Isolamento) - 03 leitos; 
Unidade de Centro Cirúrgico, com: 
 4 salas cirúrgicas; 

    
    

    Neste segundo ano de fun-
cionamento do Hospital e Mater-
nidade Dona Íris, muitos serviços 
inicialmente previstos no Plano de 
Trabalho inicial, para o período de 
Junho/2012 à Maio/2013, tiveram 
seu planejamento ajustado para o 
segundo período do Convênio (Ju-
nho/2013 à Maio/2014), razão pela 
qual as metas previstas no Plano 
de Trabalho da FUNDAHC de 
2013 tiveram algumas alterações 
a partir de Junho/2013, conforme 
Relatório de Atividades desenvol-
vidas em 2013 por aquela institui-
ção, que está anexado ao presente 
relatório.  

A evolução na disponibiliza-
ção dos leitos até a capacidade to-
tal instalada foi gradativa, à me-
dida que foi sendo complementado 
o quantitativo de profissionais 
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 1 sala de parto; 
 1 sala de curetagem; 
 1 sala assistência ao recém 
nascido; 
 1 recuperação pós anestésica 
com 4 leitos; 
Centro de parto Normal, com: 
 1 sala de exames; 
 4 salas de parto tipo PPP (pré 
parto/parto/pós parto); 
 1 área de deambulação 
Unidade de terapia intensiva neo-
natal  (UTIN)– 10 leitos; 
Unidade de cuidados intermediários  
neonatal (UCIN) – 10 leitos; 
 Ambulatório com 17 consultórios de 
atendimento multiprofissional nas 
seguintes áreas de atenção: 
  Prevenção as DSTs/AIDS, 
  Prevenção de Câncer de Colo 
Uterino e Mama; 
  Atenção à Mulher Vítima de 
Violência Sexual; 
  Ambulatório de Sexualidade; 
  Pré-natal de Baixo, Médio e 
Alto Risco; 
  Planejamento Familiar;  
  Climatério; 
  Ginecologia cirúrgica; 
  Neonatologia. 
Unidade de atendimento de emer-
gências na área de obstetrícia e gi-
necologia e mulheres vitimas de vio-

médicos para compor as escalas 
de serviço e, também, após a fina-
lização de reparos na estrutura 
física e a instalação de alguns e-
quipamentos essenciais aos servi-
ços, como no caso dos monitores 
da UCIN. Assim, apenas a partir 
de 15 outubro de 2013 todos os 70 
leitos de adultos estavam ativos e, 
a partir de 29 de outubro, com a 
abertura dos 5 leitos da UCIN 
Canguru, todos os  95 leitos da 
maternidade estavam ativos. 

Embora os 4 (quatro) leitos do 
Centro de Parto Normal (CPN) 
não sejam computados como leitos 
de internação para fins de fatu-
ramento, nas situações em que 
todos os leitos destinados à obste-
trícia estão  ocupados, pacientes 
em trabalho de parto eventual-
mente são inicialmente admitidas 
no CPN até o surgimento de  vaga  
na unidade de internação de obs-
tetrícia, quando ocorre situações  
clínicas que justifiquem esta con-
duta.  

Importante frisar que houve 
dificuldades para a contração de 
profissionais médicos pela FUN-
DAHC, pelo baixo interesse até 
então demonstrado por estes pro-
fissionais, nos diversos processos 
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lência com 1 sala de triagem, 4 lei-
tos de observação e 4 consultórios e 
os seguintes serviços: 
   Sala de pequenos procedi-
mentos 
   Sala de vacina  
             Sala de curativo 
             Sala de coleta de leite ma-
terno 
             Sala para teste do pezinho. 
 Centro de diagnostico com: 
  1 sala de coleta de amostras 
para exames laboratoriais 
 1 sala de mamografia 
 1 sala de raio x 
 2 salas de ultrassonografia 
 2 salas de exames especializa-
dos (histeroscopia e colposcopia) 

- Laboratório de análises clíni-
cas. 
 
O Hospital e Maternidade Dona Iris 
(HMDI) terá seus atendimentos 
ambulatoriais e hospitalares regu-
lados pelas normas e sistemas do 
Departamento de Regulação Con-
trole e Avaliação da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), excetuando 
os atendimentos de emergência, 
sendo também responsável pela 
contra referencia de acordo com 
normas definidas pela SMS. 
 

seletivos já realizados e em an-
damento, publicados em jornais 
da cidade e no site da FUNDAHC. 

Para fins de demonstração da 
quantidade de atendimentos, fo-
ram mantidas as metas de produ-
ção estabelecidas para a distribui-
ção dos leitos prevista no plano de 
trabalho do primeiro termo aditi-
vo do Convênio de Gestão. 

O quadro de pessoal em ati-
vidade no HMDI em dezembro de 
2013, de acordo com relatório emi-
tido pelo serviço de Recursos Hu-
manos do HMDI, era composto 
496 funcionários, sendo 413 (83%) 
contratados pela FUNDAHC 83 
(17%), pertencentes ao quadro da 
SMS,  

Houve aumento percentual 
do número de contratados pela 
FUNDAHC em relação aos profis-
sionais da SMS lotados no HMDI 
por diversos motivos, entre os 
quais a não reposição dos profis-
sionais da SMS lotados no HMDI 
na época da inauguração da ma-
ternidade e que solicitaram retor-
no à SMS ou que, por questões de 
desempenho no HMDI, foram co-
locados à disposição da SMS. A 
SMS não dispunha de profissio-
nais efetivos para lotação no HM-
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Espera-se que após a implantação 
total de todos os serviços do Hospi-
tal e Maternidade Dona Iris (HM-
DI), aquela instituição passará a 
atender a população da cidade de 
Goiânia na sua capacidade máxima 
instalada de produção, que está es-
timada pela Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), com os seguintes 
dados estatísticos: 
 

Internações 

Hospitalar Leitos 

Perma

nên-

cia 

média Taxa de 

ocupação 

Interna-

ções mês 

Interna-

ções 

ano 

Internações 

em Obste-

trícia 49 3,13 90% 429,73 5.157 

Internações 

em gineco-

logia 30 3,01 90% 273,59 3.283 

internações 

UTI 10 15 90% 18,30 220 

Internações 

/ cuidados 

intermediá-

rios 10 8 90% 34,31 412 

Total 99 29,14 90% 755,93 9.071 

 

Procedimentos 

Quantita-

tivo men-

sal 

Quantitativo 

anual 

Consulta médica 

especializada 
9.504 114.048 

Consulta profis-

sional de  nível 

superior 

5.280 63.360 

Atendimento 

urgência aten-

ção especializa-

da 

2.135 25.620 

DI, em virtude da demanda apre-
sentada por outras Unidades de 
Saúde do Município. 

Também, foi definido entre 
os gestores do Convênio, a redu-
ção no número de médicos creden-
ciados e a substituição das vagas 
por contratados pela FUNDAHC. 
Tal decisão deu-se em decorrência 
da dificuldade em compor a escala 
mensal de cobertura de plantões 
quando havia grande número de 
credenciados, pois não há carga 
horária fixa para estes profissio-
nais, uma vez que os mesmos re-
cebem por carga horária traba-
lhada e, a cada mês, estes profis-
sionais variavam a CH que dese-
javam cumprir,  de modo a dificul-
tar o fechamento da escala. 

Assim, foi solicitado  aumen-
to  do quadro de  profissionais pa-
ra o HMDI, o que foi autorizado 
pelo Secretário Municipal de Saú-
de, para a readequação nas áreas 
médica, de enfermagem, biomédi-
cos e fonoaudiólogo, com vistas a 
cobertura de absenteísmos e fé-
rias e para substituição das vagas 
ocupadas por profissionais que 
eram lotados no HMDI pela SMS 
que saíram do HMDI sem reposi-
ção, consolidado por meio do  Ofí-
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Patologia clinica 5.820 69.834 

Raios- X 704 8.448 

Mamografia 528 6.336 

Marcação de 

lesão 
88 1.056 

Ultrassonogra-

fia 
1.056 12.672 

Diagnostico em 

Gine-

co/Obstetrícia 

528 6.336 

Biopsia 176 2.112 

Pequena cirurgia 352 4.224 

Atividade edu-

cativa especiali-

zada 

704 8.448 

Curativos 704 8.448 

Total 26.171 314.046 

  

cio nº 590/2013 do  Diretor Geral 
do HMDI, de solicitação de aber-
tura de  edital para processo sele-
tivo. 
 Em 17 de setembro de 2013 foi 
assinado pela Diretoria do HMDI, 
FUNDAHC e Secretaria Munici-
pal de Saúde, documento que de-
fine o fluxo e diretrizes para a lo-
tação de funcionários da Secreta-
ria Municipal de Saúde no HMDI, 
com vistas a melhorar o fluxo da 
comunicação entre as partes, ga-
rantir a regularização documental 
e o controle adequado dos profis-
sionais que atuam  na instituição, 
bem como definir as categorias 
profissionais e o respectivo quan-
titativo para a alocação de recur-
sos  humanos  da SMS no HMDI, 
no exercício 2013/2014, de acordo 
com as possibilidades de lotação 
de profissionais da área técnica no 
HMDI. 

 O quadro de pessoal em ati-
vidade no HMDI em dezembro de 
2013, de acordo com relatório emi-
tido pelo serviço de Recursos Hu-
manos do HMDI, era composto 
496 funcionários, sendo 413 (83%) 
contratados pela FUNDAHC 83 
(17%), pertencentes ao quadro da 
SMS,  
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Houve aumento percentual 
do número de contratados pela 
FUNDAHC em relação aos profis-
sionais da SMS lotados no HMDI 
por diversos motivos, entre os 
quais a não reposição dos profis-
sionais da SMS lotados no HMDI 
na época da inauguração da ma-
ternidade e que solicitaram retor-
no à SMS ou que, por questões de 
desempenho no HMDI, foram co-
locados à disposição da SMS. A 
SMS não dispunha de profissio-
nais efetivos para lotação no HM-
DI, em virtude da demanda apre-
sentada por outras Unidades de 
Saúde do Município. 

Também, foi definido entre 
os gestores do Convênio, a redu-
ção no número de médicos creden-
ciados e a substituição das vagas 
por contratados pela FUNDAHC. 
Tal decisão deu-se em decorrência 
da dificuldade em compor a escala 
mensal de cobertura de plantões 
quando havia grande número de 
credenciados, pois não há carga 
horária fixa para estes profissio-
nais, uma vez que os mesmos re-
cebem por carga horária traba-
lhada e, a cada mês, estes profis-
sionais variavam a CH que dese-
javam  cumprir,  de modo a difi-
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cultar o fechamento da escala. 
Assim, foi solicitado  aumen-

to  do quadro de  profissionais pa-
ra o HMDI, o que foi autorizado 
pelo Secretário Municipal de Saú-
de, para a readequação nas áreas 
médica, de enfermagem, biomédi-
cos e fonoaudiólogo, com vistas a 
cobertura de absenteísmos e fé-
rias e para substituição das vagas 
ocupadas por profissionais que 
eram lotados no HMDI pela SMS 
que saíram do HMDI sem reposi-
ção, consolidado por meio do  Ofí-
cio nº 590/2013 do  Diretor Geral 
do HMDI, de solicitação de aber-
tura de  edital para processo sele-
tivo.  

Em 17 de setembro de 2013 
foi assinado pela Diretoria do 
HMDI, FUNDAHC e Secretaria 
Municipal de Saúde, documento 
que define o fluxo e diretrizes pa-
ra a lotação de funcionários da 
Secretaria Municipal de Saúde no 
HMDI, com vistas a melhorar o 
fluxo da comunicação entre as 
partes, garantir a regularização 
documental e o controle adequado 
dos profissionais que atuam  na 
instituição, bem como definir as 
categorias profissionais e o res-
pectivo quantitativo para a aloca-



 

 

 

 

 

Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013    2013201320132013    

 

 

 

 

Fundação de Apoio ao Hospital das Clinicas da UFG – 2013 

 Página 95 

 

ção de recursos  humanos  da 
SMS no HMDI, no exercício 
2013/2014, de acordo com as pos-
sibilidades de lotação de profis-
sionais da área técnica no HMDI. 
            O Plano de Trabalho do 
aditivo do Convênio, traz um qua-
dro geral representativo da capa-
cidade instalada para os processos 
assistenciais no HMDI e as metas 
de produção para o segundo se-
mestre de 2013, de 80% da capa-
cidade instalada considerada. Os 
valores informados no plano de 
trabalho consideraram, na defini-
ção das metas, que o HMDI esta-
ria atuando em sua capacidade 
plena a partir de junho/2013. No 
entanto, é importante lembrar 
que apenas a partir de outubro de 
2013 todos os 95 leitos estavam 
ativos.   

Para alguns procedimentos, 
as metas no plano de trabalho fo-
ram consideradas como o somató-
rio de todos os tipos ou subespeci-
alidades do procedimento, como 
por exemplo, “Procedimentos Ci-
rúrgicos” e exames de “ Ultrasso-
nografia”, que podem ser  subdi-
vididos em vários  tipos.  
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     Procedimentos Hospitalares realizados: 

Internações 

Hospitalar Leitos 

Perma

nência 

média 

Taxa de 

ocupação 

prevista 

Interna-

ções mês 

média 

Interna-

ções ano 

média 

Internações 

em Obste-

trícia 45 3 dias 80% 295,851 3.550 

Internações 

em gineco-

logia 26 3 dias 80% 114,57 1.375 

UCI RN 2 - - 29,20 250 

internações 

UTI Neo 10 - 80% 187,28 2.247 

UCIN Neo 10 - 80% 129,42 15.533 

UCIN 

Canguru 5 - 80% 38 260 

Total 98 - 80% 794,32 23.215 

    
   Procedimentos Ambulatoriais realizados: 

Procedimentos 

Quantitativo 

mensal 

média 

Quantitati-

vo anual 

média 

Atendimentos pela 

Equipe Médica 
852 10.224 

Atendimentos de En-

fermagem 
2.392 28.704 

Outras atividades 

Ambulatório de En-

fermagem 

58 704 

Atendimento de Fisio-

terapia 
870 10.450 

Atendimento de Fono-

audiologia 
562 6.750 

Atendimento de Psico-

logia 
244 2.929 

Atendimento do Servi-

ço Social 
202 2.429 

Patologia clinica / 

Análises Clínicas 
4.614 55.374 

Raios- X 126 1.518 

Mamografia 528 6.336 

Ultrassonografia 1.184 14.209 

Total 11.632 139.627 
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Anexo LXXXVIIAnexo LXXXVIIAnexo LXXXVIIAnexo LXXXVIIIIII    
 

 
ATIVIDADES EXCEDIDAS AO PLANO DE TRABALHO – 2013 

 

 A Fundação de apoio ao Hospital das Clini-
cas da Universidade Federal de Goiás, vi-
sando melhorar o ambiente interno e inclu-
sive o serviço prestado a todos os convenia-
dos foram feitas várias aquisições de equi-
pamentos, conforme relacionados abaixo: 

Nota FiNota FiNota FiNota Fis-s-s-s-
calcalcalcal    Data NFData NFData NFData NF    EspecificaçãoEspecificaçãoEspecificaçãoEspecificação    Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade     

Valor UnValor UnValor UnValor Uni-i-i-i-
táriotáriotáriotário    

Valor TValor TValor TValor To-o-o-o-
taltaltaltal    

7643 04/01/2013 Compra de processador 1 1.215,00 1.215,00 

13154 04/01/2013 Compra de HUB Switch 1 36,00 36,00 

59774 07/01/2013 Compra de Grampeadores 2 19,00 38,00 

 
Nota FiNota FiNota FiNota Fis-s-s-s-

calcalcalcal    Data NFData NFData NFData NF    EspecificaçãoEspecificaçãoEspecificaçãoEspecificação    Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade     
Valor UnitValor UnitValor UnitValor Unitá-á-á-á-

riorioriorio    
Valor Valor Valor Valor 
TotalTotalTotalTotal    

75 01/02/2013 
Compra de escada doméstica 1 108,75 108,75 

Compra de Ventilador de mesa 1 125,00 125,00 

 
Nota FiNota FiNota FiNota Fis-s-s-s-

calcalcalcal    Data NFData NFData NFData NF    EspecificaçãoEspecificaçãoEspecificaçãoEspecificação    Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade     
Valor UnitValor UnitValor UnitValor Unitá-á-á-á-

riorioriorio    
Valor Valor Valor Valor 
TotalTotalTotalTotal    

8098 11/03/2013 Compra de processador 2 1.287,00 2.574,00 

65096 14/03/2013 
Compra de Grampeador 26/6 p/ 100 
folhas 1 55,00 55,00 
Compra de grampeador 266 1 25,00 25,00 

 
Nota FiNota FiNota FiNota Fis-s-s-s-

calcalcalcal    Data NFData NFData NFData NF    EspecificaçãoEspecificaçãoEspecificaçãoEspecificação    Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade     
Valor UnValor UnValor UnValor Uni-i-i-i-

táriotáriotáriotário    
Valor Valor Valor Valor 
TotalTotalTotalTotal    

13986 03/04/2013 Compra do livro "Direito do Trabalho" 1 215,00 215,00 
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88 04/04/2013 
Compra de armário de aço c/ duas 
portas 1 639,00 639,00 

89 05/04/2013 
Compra de arquivo de aço c/ quatro 
gavetas 1 544,00 544,00 

8327 09/04/2013 
Aquisição de suporte de CPU com 
rodas 4 85,00 340,00 

8338 11/04/2013 Aquisição de HD Externo 1 299,00 299,00 

8380 17/04/2013 Compra de aparelho telefônico 1 35,00 35,00 
Compra de telefone sem fio 1 90,00 90,00 

 
Nota Fis-

cal Data NF Especificação Quantidade  
Valor Unitá-

rio 
Valor To-

tal 
8505 03/05/2013 Compra de notebook 1 2.550,00 2.550,00 

120 20/05/2013 
Compra de armário de aço c/ duas portas 3 745,00 2.235,00 

Compra de arquivo de aço c/ quatro gavetas 1 650,00 650,00 

72547 22/05/2013 Compra de grampeadores 2 42,90 85,80 

8656 23/05/2013 Compra Caixa de som para computador 1 25,00 25,00 

 
Nota Fis-

cal Data NF Especificação Quantidade  
Valor Unitá-

rio 
Valor To-

tal 

27 24/06/2013 Aquisição para suporte de copo descartável 1 45,00 45,00 

19218 25/06/2013 Compra de aparelho de telefone celular 1 999,00 999,00 

 
Nota Fis-

cal Data NF Especificação Quantidade  
Valor Unitá-

rio 
Valor To-

tal 

123511 12/07/2013 

Compra de Forno elétrico 31 litros 1 229,24 229,24 

Compra de purificador de água  1 777,33 777,33 

Aquisição de lixeira para copos descartáveis 1 36,18 36,18 

Aquisição de sanduicheira  1 80,77 80,77 

Compra de lixeira de metal 11 litros 1 56,48 56,48 

9037 16/07/2013 Aquisição de caixa de som para computador 4 25,00 100,00 

124322 19/07/2013 Aquisição de lixeiras de metal 11 litros 3 56,00 168,00 

9094 23/07/2013 
Aquisição de CPU 2 1.300,00 2.600,00 

Aquisição de monitor  2 550,00 1.100,00 

Aquisição de estabilizador 2 69,00 138,00 
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9119 26/07/2013 Compra de aparelho telefônico 2 35,00 70,00 

 
Nota Fis-

cal Data NF Especificação Quantidade  
Valor Unitá-

rio Valor Total  
126732 08/08/2013 Compra de garrafa térmica de inox 1 109,80 109,80 
9262 16/08/2013 Aquisição de calculadora de mesa elétrica 1 155,00 155,00 

215 19/08/2013 
Compra de armário MDF c/ duas portas 1 950,00 950,00 
Compra de armário baixo c/ rodízio 1 550,00 550,00 

218 28/08/2013 Aquisição de armário sobre bancada MDF 1 1.400,00 1.400,00 
219 29/08/2013 Aquisição de armário MDF c/ duas portas 1 550,00 550,00 

220 29/08/2013 
Aquisição de armário em MDF c/ quatro 
portas 1 1.820,00 1.820,00 

Nota Fis-
cal Data NF Especificação Quantidade  

Valor Unitá-
rio 

Valor To-
tal 

75663 30/09/2013 Compra de grampeadores 4 29,00 116,00 

 
Nota Fis-

cal Data NF Especificação Quantidade  
Valor Unitá-

rio 
Valor 
Total 

75966 07/10/2013 Compra de grampeadores 6 29,00 174,00 

432 14/10/2013 Compra de forno microondas 32 litros 1 445,00 445,00 

 
No intuito de melhorar os serviços prestados aos diversos projetos ad-
ministrados pela Fundação de Apoio ao Hospital das Clinicas da Uni-
versidade Federal de Goiás, adquirimos no ano de 2013 vários sistemas 
de informática para melhor atender os 986 (oitocentos e oitenta e seis) 
colaboradores do Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Goi-
ás e para demonstrar maior transparência nas aquisições de materiais  
do  Hospital e Maternidade Dona Íris.  
 
São as seguintes ferrameSão as seguintes ferrameSão as seguintes ferrameSão as seguintes ferramen-n-n-n-
tas:tas:tas:tas:    
 

Totvs RM ChronusTotvs RM ChronusTotvs RM ChronusTotvs RM Chronus: Este sistema é utili-
zado para acompanhar todas as batidas 
de entrada e saída, controlando as horas 
extras, atraso, faltas, refeições e ocorrên-
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cias dos funcionários, possui também um 
grande recurso para controle de banco de 
horas diário ou por período.  
 

 
 

 
    
SSSSistema Bionexo:istema Bionexo:istema Bionexo:istema Bionexo: A Bionexo é uma solu-
ção Eletrônica de Gestão de Compras 
Hospitalares, onde o hospital tem acesso 
on-line a todos os seus fornecedores: in-
dústria farmacêutica, distribuidoras de 
materiais médicos e medicamentos e 
empresas das mais variadas categorias 
de produtos, gerando maior competitivi-
dade e resultando melhor possibilidade 
de negociação e até redução de preços. 
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Através da Resolução nº 01/2013 de 28 de fevereiro de 2013 do Conselho 
Curador da FUNDAHC, foi implementado durante o ano de 2013 o pro-
grama de incentivos para participação de docentes, técnicos administra-
tivos e estudantes da Faculdade de Medicina, Faculdade de Enferma-
gem e Faculdade de Nutrição, Hospital das Clínicas da UFG e outras 
unidades acadêmicas da área de saúde em eventos científicos. Este pro-
grama teve a função de auxiliar, financeiramente, vários docentes e dis-
centes que apresentaram trabalhos científicos em congressos nacionais 
e internacionais. Segue abaixo a relação dos auxílios concedidos em 
2013, que totalizaram a importância de R$ R$ 40.404,00.  
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Item 

Nome  Unidade Solicitan-
te  Evento Valor R$ 

1 Renato de Toledo Breguez 
Faculdade de Odon-

tologia - UFG 

1º Congresso Interdisciplinar 
d APCD apresentação de Pai-
nel  - PAI - 139 - com o tema 
Tratamento de Sequela de Fra-
tura de Assoalho de Órbi-
ta.Evento realizado no periodo 
de 31 de Janeiro a 03 de Feve-
reiro de 2013 na cidade de São 

Paulo – SP AnAnAnAnexo LXXexo LXXexo LXXexo LXXXXXXIXIXIXIX    
 

 R$      1.000,00  

2 Felipe Guedes Bueno 
Faculdade de Odon-

tologia - UFG 

V Encontro Centro -Oeste de 
Cirurgia e Tratamento Buco -
Maxilo - Facil com o tema " 
Utilização de Metilmetacrilato 
para Reconstrução de Fratura 
Fronto Naso Orbito Etimoidal" 
Relato de Caso.Evento realiza-
do no periodo de 11 a 13 de 

Abril de 2013.    AnAnAnAnexo XCexo XCexo XCexo XC 

 R$      1.000,00  

3 Luciana de Freitas Prado  
Faculdade de Odon-

tologia - UFG 

V Encontro Centro-Oeste de 
Cirurgia e Tratamento Buco -
Maxilo - Facil com o tema " 
Abordagem de Traumatismo 
Dentário complexo" Relato de 
Caso.Evento realizado no peri-
odo de 11 a 13 de Abril de 

2013.    AnAnAnAnexo XCIexo XCIexo XCIexo XCI 

 R$      1.000,00  

4 Nilzio Antonio da Silva 
Faculdade de Medi-

cina - UFG 

10 th International Congress 
on Sle - Lupus 2013 com o 
Title : "Adiponectin in Systemic 
Lupu Erythematosus".Evento 
Realizado no periodo de 18 a 
21 de April de 2013no Hilton 
Hotel em Buenos Aires -

Argetina .    AnAnAnAnexo XCIIexo XCIIexo XCIIexo XCII 

 R$      2.000,00  

5 Enio Chaves Oliveira 
Departamento de 

Cirurgia -HC/UFG 

DDW 2013 Digestive Disease 
Week attended Digestive 
Diasease Week held at the or-
ange county convention center 
in orlando ,Fl realizado no 

 R$      2.000,00  
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periodo de 18 a 21 de maio de 

2013 .    AnAnAnAnexo XCIIexo XCIIexo XCIIexo XCIIIIII 

6 
Cyanéa Ferreira Lima Ge-
brim 

Dep. De Clinica 
Cirurgica - HC/UFG 

3º Congresso Internacional de 
Qualidade em Saúde e Segu-
rança do Doente, participou do 
curso de Pré - Congresso Con-
trole de infecção e segurança do 
doente nos dias 24 e 25 de Maio 

de 2013 em Lisboa AnAnAnAnexo exo exo exo 
XCIXCIXCIXCIVVVV 

 R$      2.000,00  

7 Joana D´ arc Silvério Porto 
Seção de Psicologia 

-HC/UFG 

XIII Congresso Brasileiro de 
Insuficiência Cardíaca - DE-
IC 2013, com a apresentação 
do seguinte Pôster :Ansiedade, 
depressão e qualidade de vida 
em pacientes com Insuficiência 
Cardíaca. realizado no periodo 
de 06 a 08 de junho de 2013 no 
Centro de Convenções Sum-
merville Beach Resort, Porto de 

Galinhas. AnAnAnAnexoexoexoexo    XCXCXCXCVVVV 

 R$      2.000,00  

8 
Karlla Antonienta Amorim 
Caetano 

Centro Cirurgico - 
HC/UFG 

11º Congresso Brasileiro de 
Enfermagem em Centro Ci-
rurgico, Recuperação Anesté-
sica e Centro de Material e 
Esterilização com a apresenta-
ção de Pôster:Implantação de 
um programa de educação per-
manente para equipe de enfer-
magem de um centro cirurgico 
:Relato de Experiência. realiza-
do no periodo de 24 a 27 de 
julho de 2013, realizado na 

cidade de São Paulo.    AnAnAnAnexo exo exo exo 
XCVXCVXCVXCVIIII 

 R$      2.000,00  
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9 
Lucimara Diniz Teles San-
tana 

Serviço Social -
HC/UFG 

VI Jornada Interncional de 
Politicas Públicas, com a apre-
sentação do tema: Violência 
Contra a Mulher: A Implemen-
tação da lei Maria da Penha, 
realizado no periodo de 20 a 23 
de Agosto de 2013, em São 

Luís  (Maranhão Brasil)    AnAnAnAne-e-e-e-
xxxxo XCVIo XCVIo XCVIo XCVIIIII 

 R$      1.500,00  

10 
Ana Luiza Marques Serra-
no 

Serviço Social -
HC/UFG 

VI Jornada Interncional de 
Politicas Públicas, com a apre-
sentação do tema: Violência 
Contra a Mulher: A implemen-
tação da lei Maria da Penha, 
realizado no periodo de 20 a 23 
de Agosto de 2013, em São 

Luís  (Maranhão Brasil) AnAnAnAne-e-e-e-
xo xo xo xo XCVIIXCVIIXCVIIXCVIIIIII 

 R$      1.500,00  

11 Tatiana Moreira da Silva 
Reprodução Huma-

na - HC/UFG 

27º Congresso Brasileiro de 
Reprodução Humana apresen-
tação de Pôster com o tema " 
Gravidez por FIV com FSH 
elevado pós cirurgia de endo-
metriose severa :Relato de Ca-
so". Evento realizado no perío-
do de 21 a 24 de Agosto de 
2013 na cidade de Bonito-MT 

AnAnAnAnexo XCexo XCexo XCexo XCIXIXIXIX 

 R$      1.900,00  

12 Maria Alice Coelho 
Diretoria de Enfer-
magem - HC/UFG 

XII Conferência Iberoameri-
cana de Educacion em enfer-
maria, com a apresentação do 
tema: Dimensionamento de 
Profissionais de Enfermagem 
da Clinicas Médica de um Hos-
pital do Centro Oeste Brasilei-
ro, realizado no periodo de 9 a 
13 de setembro de 2013. Hotel 
Radisson, Motevideo – Uru-

guay AnAnAnAnexo exo exo exo CCCC 

 R$      2.000,00  
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13 
Paulo Sergio Sucasas da 
Costa 

Faculdade de Medi-
cina - UFG 

The New York Marriott 
Downtown , com a 
apresentação do poster de titulo 
" Application of Simulation into 
Pediatric Dentistry realizado no 
periodo de 28 th and 29 th, 

2013 AnAnAnAnexo Cexo Cexo Cexo CIIII 

 R$      2.000,00  

14 Marcelo Luiz Brandão  
Hospital das Clini-

cas da UFG 

40º Congresso Brasileiro de 
Angilogia e de Cirurgia Vas-
cular, com a apresentação do 
trabalho de te-
ma:Pseudoaneurisma de Artéria 
Hepática Direta Causando Sín-
drome Colestática - Tratamento 
Endovascular realizado no peri-
odo de 30 de Setembro a 3 de 
Outubro. Centrosul - Floriano-

polis. AnAnAnAnexo exo exo exo CICICICIIIII 

 R$      2.000,00  

15 
Lilian Kelly de Oliveira 
Lopes 

Hospital das Clini-
cas da UFG 

13º  Th Confress of The In-
ternacional Of Infection Con-
trol,  realizado na Cidade de 
Buenos Aires,Panamericano 
Hotel & Resort no periodo de 2 

a 4 de Outubro de 2013.    AnAnAnAne-e-e-e-
xo CIIxo CIIxo CIIxo CIIIIII 

 R$      1.000,00  

16 Dulcelene de Sousa Melo 
Hospital das Clini-

cas da UFG 

14º  Th Confress of The In-
ternacional Of Infection Con-
trol , realizado na Cidade de 
Buenos Aires,Panamericano 
Hotel & Resort no periodo de 2 

a 4 de Outubro de 2013.    AnAnAnAne-e-e-e-
xo CIxo CIxo CIxo CIVVVV 

 R$      1.000,00  

17 
Arlene de Sousa Barcelos 
Oliveira 

Dep. de Des. de 
Pessoas - HC/UFG 

65º  CBEN - Congresso Brasi-
leiro de Enfermagem, com a 
apresentação do trabalho com 
o tema :" Enfermagem e o cui-
dado com a vida"realizado no 
Rio de Janeiro, no Centro de 
Convenções Sul América no 
periodo de 07 a 10 de Outubro 

de 2013.    AnAnAnAnexo exo exo exo CCCCVVVV 

 R$      2.000,00  
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18 
Soraya Regina Coelho 
Meira 

Coord. De Radiolo-
gia - HC/UFG. 

65º  CBEN - Congresso Brasi-
leiro de Enfermagem, com a 
apresentação do trabalho com 
o tema :" Gestão de Residuos 
de Serviços de Saúde Hospital 
das Clinicas da Universidade 
Federal de Goiás "realizado no 
Rio de Janeiro, no Centro de 
Convenções Sul América no 
periodo de 07 a 10 de Outubro 

de 2013.    AnAnAnAnexo exo exo exo CCCCVIVIVIVI 

 R$      2.000,00  

19 
Alexandrina Maria No-
gueira Adorno 

Diretoria de Gestão 
de Pessoas - 

HC/UFG 

65º  CBEN - Congresso Brasi-
leiro de Enfermagem, com a 
apresentação do trabalho com 
o tema :"Enfermagem e o Cui-
dado com a Vida "realizado no 
Rio de Janeiro, no Centro de 
Convenções Sul América neri-
odo de 07 a 10 de Outubro de 

2013.    AnAnAnAnexoexoexoexo    CCCCVIIVIIVIIVII 

 R$      1.735,00  

20 
Divina de Oliveira Mar-
ques 

Assessoria de De-
senvolvimento - 

HC/UFG 

65º  CBEN - Congresso Brasi-
leiro de Enfermagem, com a 
apresentação do trabalho com 
o tema :" Licenças Médicas 
entre Trabalhadores da Equipes 
de Enfermagem" realizado no 
Rio de Janeiro, no Centro de 
Convenções Sul América neri-
odo de 07 a 10 de Outubro de 

2013.    AnAnAnAnexoexoexoexo    CVICVICVICVIIIIIIIII 

 R$      1.735,00  

21 Dâmaris Sarom Pinheiro  
Faculdade de En-

fermagem 

65º  CBEN - Congresso Brasi-
leiro de Enfermagem, com a 
apresentação do trabalho com 
o tema :" Ações de Prevenção 
do HIV no Sistema Público de 
Saúde" realizado no Rio de 
Janeiro, no Centro de Conven-
ções Sul América neriodo de 07 
a 10 de Outubro de 2 

 R$      1.034,00  
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22 Eulange dos Santos 
Hospital das Clini-

cas da UFG 

14º Congresso Brasileiro de 
Assistentes Sociais, com a 
apresentação do te-
ma:"Residência  Multiprofis-
sional em Saúde e Serviço So-
cial no Contexto da Politica de 
Educação Permanente em Saú-
de" realizado em Águas de Lin-
dóia /SP no periodo de  14 a 18 

de Outubro de 2013.    AnAnAnAnexoexoexoexo    
CCCCIXIXIXIX 

 R$         700,00  

23 
Heloisa Helena Rodrigues 
Dias 

Hospital das Clini-
cas da UFG 

14º Congresso Brasileiro de 
Assistentes Sociais, com a 
apresentação do te-
ma:"Residência  Multiprofis-
sional em Saúde e Serviço So-
cial no Contexto da Politica de 
Educação Permanente em Saú-
de" realizado em Águas de Lin-
dóia /SP no periodo de  14 a 18 

de Outubmagem AnAnAnAnexoexoexoexo    CCCCXXXX 

 R$      1.300,00  

24 
Elisete Regina Rubin de 
Bortoli Santana 

Hospital das Clini-
cas da UFG 

51º  Congresso Brasileiro de 
Educação Médica,com a apre-
sentação do trabalho intitulado 
:A Preceptoria em um Serviço 
de Urgência e Emergência na 
Percepção de Médicos e En-
fermeiros, realizado no periodo 
de 19 a 22 de Outubro de 2013 
no Centro de Convenções de 

Pernambuco.    AnAnAnAnexoexoexoexo    CCCCXIXIXIXI 

 R$      2.000,00  

25  Sheila Alves Pereira  FUNDAHC 

XVIII Congresso Brasileiro 
de Medicina Intensiva, com a 
apresentação do Pôs-
ter:Influência da Fisioterapia no 
posicionamento terapêutico em 
uma UTI neonatal, realiazado 
no periodo de 06 a 09 de no-
vembrode 2013 na cidade do 

Rio de Janeiro.    AnAnAnAnexo CXexo CXexo CXexo CXIIIIIIII 

 R$      1.000,00  
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26 
Juliana Campos Rodova-
lho Albernaz 

Faculdade de Medi-
cina - UFG 

XVIII Congresso Brasileiro 
de Medicina Intensiva, com a 
apresentação do Pôs-
ter:Influência da Fisioterapia no 
posicionamento terapêutico em 
uma UTI neonatal, realiazado 
no periodo de 06 a 09 de no-
vembrode 2013 na cidade do 

Rio de Janeiro.    AnAnAnAnexoexoexoexo    CCCCXIIXIIXIIXII     

 R$      1.000,00  

  Valor Total R$  R$    40.404,00  

 
    

    

    SESMTSESMTSESMTSESMT    

 

O SESMT (Serviço Especializado em segurança e Medicina 

do Trabalho) tem por objetivo reduzir e/ou eliminar os riscos inerentes 

ao trabalho, com a aplicação de princípios, diretrizes e desenvolvimento 

de ações, para preservar a integridade física e a saúde dos trabalhado-

res.  

Atualmente composto com 02 (dois) técnicos em Segurança 

do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR-4 Quadro II – Di-

mensionamento do SESMT.  O Departamento trabalha em parceria com 

os serviços prestados pela a equipe da Clinica Conceito – Excelência em 

Medicina do Trabalho, Coordenado pelo Médico Especialista em Medici-

na do Trabalho Dr. João Anastácio CRM-10.079 - Go. Os Serviços Espe-

cializados em Medicina e Segurança do Trabalho juntamente com os 
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programas desenvolvidos e implantados, devem ter a função preventiva. 

Para isto, é fundamental a colaboração da direção da empresa, pois é 

esta que irá executar as ações previstas nos programas de prevenção e 

exigir o cumprimento das normas determinadas aos funcionários.  

Atividades Realizadas pelo Setor de Segurança do Trabalho em 2013.Atividades Realizadas pelo Setor de Segurança do Trabalho em 2013.Atividades Realizadas pelo Setor de Segurança do Trabalho em 2013.Atividades Realizadas pelo Setor de Segurança do Trabalho em 2013.    

SESMT SESMT SESMT SESMT ––––    SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICSERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICSERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICSERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICI-I-I-I-

NA DO TRABALHONA DO TRABALHONA DO TRABALHONA 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: 

 

 

 

 

 

Caldeira, Lavanderia, Guarda Corpo                   Calçada Externa/HC 

 [Rampa de acesso]  
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Entrada Setor Nutrição/HC    Entrada Setor Nutrição/HC  

[Corrimão e Guarda Corpo]               [Corrimão] 

 

 

 

 

Avaliação Ergonômica     Avaliação Ergonômica 

 

 

 

 

 

 

 

 Inspeção dos Extintores de Incêndio Inspeção dos Extintores de In-

cêndio   [obstrução da válvula de acionamento  [adequação da altura dos 

extintores] 
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Inspeção Hidrantes de Combate a Incêndio     Inspeção Hidrantes de 

Combate a Incêndio 

• 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 Contro-

le 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 segu-

rança, nos locais de trabalho averiguando a necessidade, o uso e 

recomendações de equipamento de proteção individual e coletiva; 

• Realização de consultas ocupacionais pelo médico do trabalho; 

• Solicitação dos exames complementares: Otorrino, fonoaudiologia, 

laboratorial, imagem RX, audiometria, UCG, Reumatologia, den-

tre outros; 

• Organização, formação, eleição e treinamento para os Cipeiros;  

Resultado da Eleição: MaronildoMaronildoMaronildoMaronildo    da Silva Souza 58 votos, Tainara da Silva Souza 58 votos, Tainara da Silva Souza 58 votos, Tainara da Silva Souza 58 votos, Tainara 

S. de Santana 43 votos, Otaciano Araujo Ramos 42 votos, Nilmar S. de Santana 43 votos, Otaciano Araujo Ramos 42 votos, Nilmar S. de Santana 43 votos, Otaciano Araujo Ramos 42 votos, Nilmar S. de Santana 43 votos, Otaciano Araujo Ramos 42 votos, Nilmar 

Alves da Silva 24 votos, Carina da Silva Santos 21 votos, Ozeni Alves da Silva 24 votos, Carina da Silva Santos 21 votos, Ozeni Alves da Silva 24 votos, Carina da Silva Santos 21 votos, Ozeni Alves da Silva 24 votos, Carina da Silva Santos 21 votos, Ozeni 

Caldeira de Moura 18 votos, Adelina Rosa de A. Santos 12 votos, Caldeira de Moura 18 votos, Adelina Rosa de A. Santos 12 votos, Caldeira de Moura 18 votos, Adelina Rosa de A. Santos 12 votos, Caldeira de Moura 18 votos, Adelina Rosa de A. Santos 12 votos, 

Sonia Querubina A. Faria 12 votSonia Querubina A. Faria 12 votSonia Querubina A. Faria 12 votSonia Querubina A. Faria 12 votos. Demais votados: Ana Maria os. Demais votados: Ana Maria os. Demais votados: Ana Maria os. Demais votados: Ana Maria 
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Gomes da Silva 11 votos, Rogério Barbosa 10 votos. Havendo um Gomes da Silva 11 votos, Rogério Barbosa 10 votos. Havendo um Gomes da Silva 11 votos, Rogério Barbosa 10 votos. Havendo um Gomes da Silva 11 votos, Rogério Barbosa 10 votos. Havendo um 

total de 256 votos apurados. Dentre os votos um (2) em branco e total de 256 votos apurados. Dentre os votos um (2) em branco e total de 256 votos apurados. Dentre os votos um (2) em branco e total de 256 votos apurados. Dentre os votos um (2) em branco e 

nove (3) nulosnove (3) nulosnove (3) nulosnove (3) nulos. 

Investigação dos acidentes do trabalho ocorrido e tomada de pro-

videncias relativo a cada caso; 

Treinamento combate a princípio de incêndio, Primeiros Socorros, 

utilização de EPI’s, DST (Aids) e orientações sobre acidente do 

trabalho; 

    Orientação e acompanhamento do SESMT no Hospital Maternida-

de  Dona Iris; 

Inspeções mensais e acompanhamento nas aquisições para trocas 

e recargas dos Extintores; 

• Antecipação dos Riscos Ambientais; 

• Reconhecimento dos Riscos Ambientais; 

• Avaliação Qualitativa dos Riscos; 

• Avaliação Quantitativa (Medições); 

• Implantação das Medidas de Prevenção e Controle; 

• Monitoramento da Exposição aos Riscos; 

• Obtenção de Dados Indicativos de possível comprometimento à 

saúde; 

• Realização da SIPAT; 
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XIII SIPAT – Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros ––––    Tenente MedeirosTenente MedeirosTenente MedeirosTenente Medeiros    ----    Primeiros SPrimeiros SPrimeiros SPrimeiros So-o-o-o-

corros e Brigada de Incêndiocorros e Brigada de Incêndiocorros e Brigada de Incêndiocorros e Brigada de Incêndio....    

    

    

    

 

 

 

    

    

XIII SIPAT XIII SIPAT XIII SIPAT XIII SIPAT ––––    Dra. Dra. Dra. Dra. Valeriana de Castro Guimarães Valeriana de Castro Guimarães Valeriana de Castro Guimarães Valeriana de Castro Guimarães ––––    Palestra: PAIRO Perda AudPalestra: PAIRO Perda AudPalestra: PAIRO Perda AudPalestra: PAIRO Perda Audi-i-i-i-
tiva Ocupacionaltiva Ocupacionaltiva Ocupacionaltiva Ocupacional    
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XIII SIPAT XIII SIPAT XIII SIPAT XIII SIPAT ––––    Cristiano Crispim de Figueiredo Souza Cristiano Crispim de Figueiredo Souza Cristiano Crispim de Figueiredo Souza Cristiano Crispim de Figueiredo Souza ––––    Palestra: Direitos e deveres Palestra: Direitos e deveres Palestra: Direitos e deveres Palestra: Direitos e deveres 
do empregado e empregadordo empregado e empregadordo empregado e empregadordo empregado e empregador    
    
 

• Estatística das ações conforme os quadros III, IV e VI da NR 04 e 

quadro VI da NR 07, registrando mensalmente os dados dos aci-

dentes, doenças e agentes insalubres, para protocolar junto a SRT 

– Superintendência Regional do Trabalho. 

 - Quadro III Acidentes com vítima. Total um (1). Com afas-

tamento menor que 15 dias um (01). 

 - Quadro IV Doenças Ocupacionais. Não houve ocorrência de 

doença.             - Quadro V Insalubridade. Números de trabalhado-

res expostos. 

 - Quadro VI. Acidentes sem vítimas. Não houve ocorrência de 

acidente no ambiente físico do prédio. 

• Os funcionários são orientados através de palestras, treinamentos 

e ordens de serviço, a fim de evitar acidentes do trabalho e/ou do-

enças ocupacionais. 
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RELATÓRIO DO PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DO RELATÓRIO DO PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DO RELATÓRIO DO PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DO RELATÓRIO DO PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DO 

PPRAPPRAPPRAPPRA    

Realizar análise ergonômica em todos os postos de trabalho – out/2013 a 

set/2014. 

Observar a utilização de botijões GLP na cozinha – out/2013 a 

mai/2014. 

Aplicação da NR-32 Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Sa-

úde – out/2013 a set/2014. 

Adequação das edificações conforme NR/8 – out/2013 a set/2014. 

Adequação de armazenamento de materiais conforme NR-11 – out/2013 

a set/2014. 

Adequação do sistema de combate a incêndio – out/2013 a set/2014. 

Adequação de vasos de pressão conforme NR-13 – out/2013 a mai/2014. 

Adequação do conforto do ambiente conforme NR-24 – out/2013 a 

set/2014. 

Montar Brigada de Incêndio – out/2013 a set/2014. 

Cumprir com a NR-25 Resíduos Industriais – out/2013 – set/2014. 

Cumprir com a NR-6 Equipamento de Proteção Individual – out/2013 a 

set/2014. 

Fornecer Ordem de Serviço para todos os funcionários – out/2013 a 

set/2014. 
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Realizar Treinamento Admissional – out/2013 a set/2014. 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS NO PPRARELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS NO PPRARELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS NO PPRARELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS NO PPRA    

Segue abaixo a relação dos procedimentos concluídos de acordo com o 

planejamento e cronograma do PPRA de 2013, descrevendo também as 

atividades que deverão ainda conter no cronograma de ações referente 

ao ano de 2014. 

Foram mantidos os usos dos EPIs descartáveis conforme recomendação 

técnica, mas ainda necessita da adoção dos outros equipamentos de pro-

teção que contem maior durabilidade, como por exemplo, calçados de 

segurança, avental, protetor facial, luvas para alta temperatura, dentre 

outros, com o controle da ficha de EPI. 

Realizou-se avaliação qualitativa e quantitativa nos ambientes de tra-

balho dos funcionários da FUNDAHC, para levantamento dos riscos i-

nerentes à função e as atividades exercidas, a fim de dar subsídios às 

medidas de controle mais eficazes e efetivas a serem adotadas, sendo 

registrados nos programas prevencionistas.  

Para atendimento à Norma Regulamentadora nº 13, o Profissional/RT.: 

Juarez Batista de Faria – Engenheiro Mecânico e de Segurança do Tra-

balho CREA 27078/D.MG – está responsável pelas inspeções preventi-

vas periódicas e manutenção das caldeiras nº118 e 120 e as 3 autoclaves 

do CME. 
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As aquisições de mobiliários ergonômicos estão sendo adquiridos con-

forme disponibilidade de recursos financeiros para este fim, sendo prio-

rizados os locais em situação mais critica. 

Quanto ao sistema fixo de combate a incêndios e o reservatório de água, 

como dependem de disponibilidade de recursos financeiros, encontra-se 

em estudo para elaboração de novo projeto de execução. 

Não foi constituída brigada de incêndio, porém, foi ministrado o treina-

mento de prevenção e combate a incêndio  - aberto para todos colabora-

dores da FUNDAHC e Cipeiros na Sala de Treinamento da Coordenação 

de Desenvolvimento de Pessoas/HC. 

 

Conforme a inspeção do Corpo de Bombeiros datado em 17 de julho de Conforme a inspeção do Corpo de Bombeiros datado em 17 de julho de Conforme a inspeção do Corpo de Bombeiros datado em 17 de julho de Conforme a inspeção do Corpo de Bombeiros datado em 17 de julho de 

2013, foram relatadas as seguintes situações:2013, foram relatadas as seguintes situações:2013, foram relatadas as seguintes situações:2013, foram relatadas as seguintes situações:    

1.1.1.1. Extintores Extintores Extintores Extintores ––––    NT n. 21 do CBMGONT n. 21 do CBMGONT n. 21 do CBMGONT n. 21 do CBMGO    

a) Instalar a altura não superior a 1,60m, sinalizar (x) parede. [A-

dequação concluída em dezembro de 2013]. 

2.2.2.2. Iluminação de Emergência Iluminação de Emergência Iluminação de Emergência Iluminação de Emergência ––––    NT n. 18 do CBMGONT n. 18 do CBMGONT n. 18 do CBMGONT n. 18 do CBMGO    

a) Instalar ou manutenir sistema de iluminação de emergência 

conforme Norma Técnica n. 18 do CBMGO; 

b) Instalar pontos de iluminação de emergência, distanciados en-

tre si no máximo a 15m, nas rotas de fuga, corredores, escadas 

e acessos. 



 

 

 

 

 

Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013    2013201320132013    

 

 

 

 

Fundação de Apoio ao Hospital das Clinicas da UFG – 2013 

 Página 118 

 

3.3.3.3. Sinalização de EmergênciaSinalização de EmergênciaSinalização de EmergênciaSinalização de Emergência    

a) Sinalizar a entrada dos elevadores com a simbologia e ou ins-

crição de “Proibido utilizar o elevador em caso de incêndio”; 

b) Sinalizar com simbologia e/ou inscrição os equipamentos de 

combate a incêndio (Hidrante, Bomba de incêndio, alarme de 

incêndio, abrigo de mangueira, outros). 

c) Sinalizar o disjuntor de alimentação da bomba de incêndio com 

a inscrição “Alimentação da bomba de incêndio – não desligue; 

d) Sinalizar acima das portas de acesso à escada com a simbologia 

e/ou inscrição “Saída de emergência”; 

e) Sinalizar a escada internamente com o número do pavimento e 

a simbologia e/ou inscrição “Saída” no térreo; 

f) Sinalizar as bombas de abastecimento com a inscrição “Perigo” 

e “Proibido fumar”. 

4. Instalações PreventivasInstalações PreventivasInstalações PreventivasInstalações Preventivas 

a) Instalar ou manutenir sistema de hidrante e mangoti-

nho/sprinklers conforme projeto aprovado pelo CBMGO; 

b) Instalar ou manutenir sistema de alarme e ou detecção de in-

cêndio de acordo com projeto aprovado pelo CBMGO; 

c) Instalar dispositivo de ancoragem de cabos - DAC 

d) Instalar alimentação elétrica da bomba independente e anterior 

à chave geral de energia; 



 

 

 

 

 

Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013    2013201320132013    

 

 

 

 

Fundação de Apoio ao Hospital das Clinicas da UFG – 2013 

 Página 119 

 

e) Manutenir caixas de incêndio (visíveis, desobstruídas, sinaliza-

das, equipadas com acessórios em condições de uso: adaptador, 

esguicho, mangueira, registro globo); 

f) Realizar manutenção geral no registro de recalque/passeio e ou 

pintar a tampa metálica de cor vermelha com inscrito “incên-

dio”. 

5. Central de GLP Central de GLP Central de GLP Central de GLP ––––    NT n. 28 do CBMGONT n. 28 do CBMGONT n. 28 do CBMGONT n. 28 do CBMGO 

a) Instalar ou adequar central de gás conforme NT n. 28 do CBM-

GO; 

b) Instalar a altura não superior a 1,60m e sinalizar. 

6. DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADADOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADADOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADADOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

a) Original e cópia da Nota Fiscal, no ato do recebimento do Certi-

ficado de Conformidade (CERCON), fornecida por empresa cre-

denciada pelo CBMGO, de aquisição ou manutenção dos se-

guintes extintores: PQS, CO², Água Pressurizada. 

b) Original e cópia do Laudo Técnico ou ART com parecer conclu-

sivo anotados no CREA de (x) Manutenção/inspeção, (x) Hi-

drante e mangotinho/Sprinklers, (x) Elevadores, (x) instalações 

elétricas, SPDA e iluminação de emergência, (x) Caldeiras e va-

sos de pressão, (x) Central de Gás, (x) Estrutural das edifica-

ções, (x) Motor Gerador, (x) Estufas e Autoclaves. 



 

 

 

 

 

Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 2013    2013201320132013    

 

 

 

 

Fundação de Apoio ao Hospital das Clinicas da UFG – 2013 

 Página 120 

 

c) Original e cópia do documento de fé publica que comprove a da-

ta e a área de construção da edificação; 

d) Plano de intervenção de incêndio elaborado por profissional ha-

bilitado; 

e) Certificado de Brigada de Incêndio. 

7. Instalações Elétricas e SPDAInstalações Elétricas e SPDAInstalações Elétricas e SPDAInstalações Elétricas e SPDA 

a) Realizar manutenção nas instalações elétricas em geral; 

b) Instalar ou manutenir SPDA (pára-raios), conforme NT n. 40 do 

CBMGO. 

8. Saída de Emergência Saída de Emergência Saída de Emergência Saída de Emergência ––––    NT n.11 do CBMGONT n.11 do CBMGONT n.11 do CBMGONT n.11 do CBMGO 

a) Construir rota de fuga, com a sinalização de saída de emergên-

cia, orientando a evacuação rápida e segura da edificação; 

b) Instalar guarda corpo com altura mínima de 1,05m, preenchido 

conforme (15cm) exigência normativa; 

c) Instalar corrimão em ambos os lados da escada, com altura en-

tre 80cm e 92cm do piso, fixados somente pela sua parte inferi-

or, com largura entre 3,8 e 6,5cm afastado 4cm da parede e ex-

tremidade voltadas para a parede. 

9. Outras Exigências e OrientaçõesOutras Exigências e OrientaçõesOutras Exigências e OrientaçõesOutras Exigências e Orientações 

a) Construir reservatórios para o tanque de diesel do gerador de 

energia. 

TREINAMENTOS/PALESTRATREINAMENTOS/PALESTRATREINAMENTOS/PALESTRATREINAMENTOS/PALESTRA    
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Os treinamentos e palestras promovidos durante o ano de 2013.    

Treinamento/PalestraTreinamento/PalestraTreinamento/PalestraTreinamento/Palestra    Nº de funcionárioNº de funcionárioNº de funcionárioNº de funcionário    DATADATADATADATA    

Ambiente/Condições de traba-

lho/Riscos dos processos produtivos e 

Metodologia de investigação/análise 

de acidentes e doenças do trabalho. 

 

16 

 

Abril/2013 

Produção do Mapa de Risco e atribu-

ições da Comissão Interna de Pre-

venção de Acidentes – CIPA. 

 

16 

 

Abril/2013 

Legislação Previdenciária e Legis. 

Trabalhista 

20 Abril/2013 

Noções sobre acidentes e doenças do 

trabalho 

16 Maio/2013 

Princípios gerais de higiene do traba-

lho e de medidas de controle de ris-

cos/ e organização da CIPA e outros 

assuntos necessários ao exercício das 

atribuições da Comissão. 

 

16 

 

Maio/2013 

Perda Auditiva Induzida por Ruído 

Ocupacional 

39 Novem-

bro/2013 

Fluxo de Atendimento Pós-Acidente 

de Trabalho 

36 Novem-

bro/2013 
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Direitos e Deveres do Empregado e 

Empregador 

38 Novem-

bro/2013 

Primeiros Socorros e Brigada de In-

cêndio 

42 Novem-

bro/2013 

Doenças Sexualmente Transmissí-

veis 

34 Novem-

bro/2013 

Elaborado: Claudieny Franco 
 

Goiânia,Goiânia,Goiânia,Goiânia,    18 de Fevereiro de 18 de Fevereiro de 18 de Fevereiro de 18 de Fevereiro de 2014.2014.2014.2014.    
    
    
    

José Antonio de MoraisJosé Antonio de MoraisJosé Antonio de MoraisJosé Antonio de Morais    
Diretor Executivo Diretor Executivo Diretor Executivo Diretor Executivo ----    FUNDAHCFUNDAHCFUNDAHCFUNDAHC    
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