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 Aos clientes, parceiros e convenentes da 

Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG – 

FUNDAHC/UFG, assim como à todos os demais da  

sociedade goiana. 

 

Atendendo à competência expressa na legislação e visando dar 

transparência às atividades desenvolvidas pela FUNDAHC, apresentamos o Relatório 

de Atividades 2020, estruturado e elaborado de acordo com os procedimentos e 

recomendações dos órgãos de controle e visando apresentar contas das atividades da 

gestão institucional desenvolvida no período. Nele estão elencadas, de forma 

sequencial, as atividades realizadas para cumprimento das ações programadas no Plano 

de Trabalho, aprovado pelos órgãos superiores da FUNDAHC para execução no 

exercício de 2020. As ações e estratégias executadas pela Diretoria Executiva no 

período estão em consonância com as finalidades estatutárias da Fundação e buscaram 

promover o desenvolvimento institucional das apoiadas, visando alcançar uma gestão 

proveitosa e permitindo, assim, uma avaliação positiva pelos parceiros e órgãos de 

fiscalização e controle, com vistas à mantença da regularidade da FUNDAHC perante 

os mesmos. 

Apresentamos como avanço significativo no cumprimento dos nossos 

objetivos a perspectiva de trabalho vislumbrando o futuro que se fez emergir em 2020, 

especialmente na área da saúde. Iniciado por meio de uma situação de calamidade 

pública, a qual vivenciamos no decorrer do ano de 2020 e, estamos vivenciando até o 

momento, uma forte atuação em gestão de pessoas para o enfrentamento de uma 

pandemia. A cultura do processo de recrutamento de pessoas vem sendo trabalhada e 

alinhada com as tendências mais modernas, investimentos em plataformas e esforços 

foram direcionados para a construção de um modelo de gestão baseado em ações 

centradas no ser humano. Há que se aprimorar a participação na formação de recursos 

humanos para a área da saúde, com integralidade, liderança, confiança em si e na 

instituição, pessoas abertas e criativas. 

O Ano de 2020 foi marcado por incertezas, dúvidas e medo, e mesmo 

diante de um cenário aterrorizador pelo qual passamos, foi um ano desafiador, pois 

Mensagem da Diretoria Executiva da FUNDAHC 



diante da tragédia imposta à sociedade, estivemos ao encontro de iniciativas voltadas 

para o acolhimento, ao apoio e à busca pela melhoria dos processos e solução de 

problemas.  

Este ano permitiu um legado de histórias e vivências para a gestão da 

FUNDAHC e toda a sua equipe, em que foram inauguradas e postas a serviço da 

população duas unidades de saúde no município de Goiânia, com vistas ao atendimento 

de pacientes acometidos pela COVID-19, importantes unidades no enfrentamento da 

pandemia. Ainda, um desafio foi aceito para avançar os limites do município e assumir 

a gestão de uma unidade hospitalar do Estado de Goiás no município de Jataí. Em meio 

a tantas notícias tristes com os números de doentes e de mortes pela pandemia de 

COVID-19 e ainda, com a problemática social de desemprego no país, a FUNDAHC 

finalizou o ano de 2020 em crescimento em todos os indicadores. No contexto, ao invés 

de demissão o quadro de pessoal para dar suporte aos projetos assumidos teve um 

aumento significativo. 

O ano de 2020 contou também com a busca da qualidade por meio de 

estruturação das ações de um Planejamento estratégico para a instituição e o 

desdobramento para as unidades assistenciais à saúde sob sua gestão. No contexto, 

foram obtidas as certificações ONA para a Maternidade Nascer Cidadão e o Hospital e 

Maternidade Dona Iris, sob a gestão da FUNDAHC.  

Ao dar publicidade às atividades realizadas em 2020 por essa 

fundação, estamos dando ciência e prestando contas à comunidade acadêmica das 

instituições apoiadas, bem como aos parceiros e convenentes da área da saúde e à 

sociedade goiana em geral. O compromisso com a transparência da gestão institucional 

se mostra necessário e deve ser aprimorada por meio das ferramentas disponíveis. 

 

 

 

 

Enilza Maria Mendonça de Paiva 

 Diretora Executiva da FUNDAHC 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A FUNDAHC foi instituída em 1988, como fundação de direito privado, sem fins 

lucrativos, com os objetivos e finalidades de apoiar projetos de ensino, pesquisa, 

extensão, fomentar a formação de recursos humanos através da participação em 

eventos científicos e conceder bolsas de estudos a nível de graduação, extensão e 

pós – graduação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à 

execução de projetos, desenvolvidos nas unidades acadêmicas da Universidade 

Federal de Goiás, cuja relação, está disposta na Lei 8.958/94.  
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AÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO  

Finalidade e Competência Institucional 

Instituições Apoiadas pela FUNDAHC 



PARA O EXERCÍCIO DE 2020 
 

 
3.1. ENSINO: apoio logístico e ações administrativas necessárias para as atividades de ensino 

no Hospital das Clínicas (HC) da UFG, nas unidades acadêmicas da área da saúde da UFG, 

no Hospital e Maternidade Dona Íris (HMDI), na Maternidade Nascer Cidadão (MNC) e no 

Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara (HMMCC) e assim, possam cumprir o papel 

institucional de servir de campo de prática para o ensino e estágio aos estudantes de 

graduação e pós-graduação da UFG e de outras instituições de ensino superior (IES). 

 

3.2. PESQUISA: apoio administrativo e de gestão financeira às pesquisas desenvolvidas na 

área da saúde no âmbito do HC da UFG, nas unidades acadêmicas da UFG, no HMDI, na 

MNC e no HMMCC, com destaque para a captação de projetos junto a órgãos e instituições 

financiadoras de estudos e ensaios clínicos, desenvolvidas por docentes e demais profissionais 

ligados às unidades acadêmicas da UFG e de outras IES. 

 

3.3. ASSISTÊNCIA À SAÚDE: apoio às atividades administrativas e de gestão financeira, 

necessárias para que os projetos desenvolvidos no HC da UFG, seus setores e serviços, 

unidades e departamentos, bem como as unidades de ensino da área da saúde da UFG -  

Faculdade de Medicina, Faculdade de Enfermagem, Faculdade de Nutrição, Faculdade de 

Odontologia, Faculdade de Farmácia, IPTSP, outras unidades da UFG, bem como  as 

unidades assistenciais à Saúde  - HMDI, MNC e o HMMCC possam desenvolver os seus 

relevantes trabalhos de assistência à saúde, atendendo à população tanto em procedimentos de 

alta complexidade nas diversas áreas, como na articulação com a atenção básica.  

 

3.4. INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA: apoio para a readequação física das 

unidades de saúde administradas pela Fundação, de acordo com os projetos e as necessidades 

apresentadas nos respectivos Planos de Trabalhos, uma vez que essas instituições tem 

necessidades de ampliações, reformas e reparos, e assim possam abrigar, com as melhores 

condições possíveis, todas as atividades nelas desenvolvidas. Assim também é estabelecido 

para equipamentos e materiais permanentes, priorizarndo a aquisição e a contratualização 

para atender as necessidades stabelecidas e demandas por novas tecnologias. 

 

3.5. RECURSOS HUMANOS: apoio administrativo e gerencial no recrutamento, admissão, 

treinamento, capacitação e locação de mão de obra qualificada nas diversas áreas do 

conhecimento, colaborando para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas nas 

unidades de saúde apoiadas ou administradas pela Fundação, para que possam desenvolver 

suas atividades com qualidade e eficiência.   

 



3.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL: patrocinar, apoiar e implementar ações de caráter social, 

educativo e científico, mediante projetos de extensão desenvolvidos em conjunto com a UFG 

e outros órgãos públicos nas esferas federal, estadual e municipal, seus conselhos e com a 

iniciativa privada.  

 

SINTESE DAS AÇÕES: 

As ações acima descritas foram estabelecidas no Plano de Trabalho para o exercício de 2020 

e, estão apresentadas de forma sintética, abrangendo as principais atividades desenvolvidas ao 

longo do ano, o qual é demonstrado a partir do item 4.0, por meio de uma apresentação das 

atividades desenvolvidas pela FUNDAHC no apoio a execução de projetos, programas e 

serviços desenvolvidos no HC/UFG e nas unidades de saúde da UFG. Apresentadas também 

ações de gestão compartilhada do HMDI, da MNC e, desde abril de 2020, vêm atuando na 

Gestão compartilhada do HMMCC. Esclarece-se que o convênio para a gestão desta unidade 

foi assinado em 17/10/2019 com o objetivo primordial de atendimento exclusivo às gestantes 

do sistema único de saúde – SUS, mas, devido a Pandemia de COVID-19 e, por força do 

decreto n. 833 de 25 de Março de 2020 da Prefeitura de Goiânia, o HMMC foi inaugurado em 

06/04/2020, com alteração temporária do perfil de atendimento de pacientes, tendo em vista a 

Urgência, no Município de Goiânia, para disponibilização de leitos hospitalares para o 

atendimento de pacientes com síndrome respiratória aguda grave, infectados pelo novo 

coronavírus ou, de casos suspeitos, inclusive com a instalação de leitos de UTI e de 

enfermaria para adultos. Neste contexto também foi a gestão do HC-Covid, unidade 

hospitalar instalada no novo prédio do HC/UFG, de gestão compartilhada FUNDAHC e SMS 

de Goiânia. Ainda, no  final do ano de 2020 houve a assumência da gestão do Hospital das 

Clinicas de Jataí  Dr. Serafim de Carvalho, por meio de um termo de Colaboração entre a 

FUNDAHC e a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás,  que tem como objeto a formação de 

parceria com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e a execução das 

atividades naquele nosocômio. 

 

 

Plano de Trabalho - 2020 Atividades Executadas - 2020 

Metas e Objetivos Resultados Alcançados 

4 - Administração de Projetos de Ensino, 

Pesquisa da Assistência à Saúde e de 

Extensão vinculados ao Hospital das 

Clínicas e às Unidades Acadêmicas da 

Universidade Federal de Goiás: 

Para o exercício de 2020 a Fundação deu 

continuidade na execução de apoio 

administrativo, financeiro e gerencial a 

projetos vinculados à área do ensino, da 

pesquisa, da assistência à saúde e de 

extensão da UFG, financiados por 

instituições públicas e privados. 

  
4 - O ano de 2020 foi desafiador, para as 

atividades desenvolvidas pela Fundação, que 

continuou suas ações em acordo com os objetivos 

estatutários, que é de apoiar técnica e 

financeiramente projetos de assistência 

médicohospitalar, ensino e pesquisa. Segue abaixo 

lista de projetos de pesquisa que  iniciaram a 

execução no ano de 2020, a saber: 

4.1 - Projetos Pesquisas de Estudos 4.1 - Estudo de Fase 3, multicêntrico, 



Clínicos diversos financiados por 

Laboratórios Farmacêuticos privados, 

nacionais e internacionais e/ou por 

Instituições Hospitalares nacionais 

patrocinadas pelo Ministério da Saúde ou 

por outros órgãos governamentais. 

randomizado, duplo - cego com Bortezomibe e 

Dexametasona em combinação com Venetoclax ou 

placebo em pacientes com Mieloma Múltiplo 

recidivado ou refratório que são sensíveis ou que 

não receberam tratamento prévio com inibidores 

de Proteassoma.   

Protocolo de N.M14-031 

Vigência: 2016/2022 
Local de desenvolvimento - Unidade de 

Hematologia e Oncologia do Hospital das Clinicas 

da UFG.  

Coordenação - Dra Yana de Sousa Rabelo.  

Documentos Comprobatórios: 

Contrato do Estudo  

Relatório de Atividades 2020 

Situação - Em andamento. 

 

4.2 - Estudo de Fase III, randomizado, controlado 

por placebo, duplo cego de terapia de 

manutenção com ixazomibe oral em participantes 

recentemente diagnosticados com mieloma 

múltiplo, após terapia inicial, não tratados com 

transplante de células tronco. Protocolo C16021 

Vigência: 2015 - 2022 

Local de desenvolvimento - Unidade de 

Hematologia e Oncologia do Hospital das Clinicas 

da UFG.  

Coordenação: Dra Yana de Sousa Rabelo.  

Documentos Comprobatórios: 

Contrato do Estudo  

Relatório das Atividades -2020 

Situação:  Não há resultados documentados uma 

vez que este estudo ainda está em andamento. Não 

houve nenhuma contribuição e melhoria na 

infraestrutura da UFG. 

 

 4.3 - Estudo Clínico de Fase II para descrever a 

farmacocinética, farmacodinâmica, segurança e 

imunogenicidade de Spectrila com o insumo 

farmacêutico ativo L-asparaginase recombinante 

em pacientes adultos com leucemia linfoblástica 

aguda de células B recém - diagnosticada.  

 

Protocolo MC – Spectrila.I/All 

Vigência: 2018 - 2024  
Local de desenvolvimento - Unidade de 

hematologia e Oncologia do Hospital das Clinicas 

da UFG. 

Coordenação: Dra Yana de Sousa Rabelo 

  



Documentos Comprobatórios: 

Contrato do Estudo  

Relatório das Atividades -2020 

 

Situação: Até o momento não houve publicação 

dos resultados. 

 

 4.4 - Estudo Clínico randomizado, duplo cego, 

double - dummy e de grupos paralelos para 

avaliar a eficácia e a segurança de ocrelizumabe 

em comparação ao interferon beta – 1ª, em 

pacientes que apresentam esclerose múltipla 

recidivante. 

 

Protocolo: n º WA21092 

Vigência: 2010 - 2025  

Local de Desenvolvimento: Unidade de 

Neurologia do Hospital das Clinicas da UFG.  

Coordenação:Dra Denise Sisterolli 

 

Documentos Comprobatórios: 

Contrato do Estudo  

Relatório das Atividades -2020 

 

Situação: Os resultados obtidos em prol da 

execução deste projeto são de caráter sigiloso. 

4.5 - Estudo de dois anos, duplo - cego, 

randomizado, multicêntrico, controlados por ativo 

para avaliar a segurança e a eficácia de 

fingolimode administrado por via oral, uma vez 

ao dia, em comparação ao interferon B-1 i.m uma 

vez por semana em pacientes pediátricos com 

esclerose múltipla. 

 

Protocolo: N º. CFTY720D2311,  

Vigência: 2015 - 2024  

Local de Desenvolvimento:  Unidade de 

Neurologia do Hospital das Clinicas da UFG. 

Coordenação: Dra Denise Sisterolli 

Documentos Comprobatórios: 

Contrato do Estudo  

Relatório das Atividades -2020 

Situação: Os resultados obtidos em prol da 
execução deste projeto são de caráter sigiloso. 

4.6 - Estudo de fase III, multicêntrico, 

randomizado, de grupos paralelos, duplo - cego e 

controlado por placebo para avaliar eficácia e a 

segurança do ocrelizumabe em adultos com 

Esclerose Múltipla Progressiva Primária. 

Randomizado.  



 

Protocolo: de N º. WA25046 

Vigência: 2013 - 2024 

Local de Desenvolvimento:  Unidade de 

Neurologia do Hospital das Clinicas da UFG. 

Coordenação: Dra Denise Sisterolli 

Documentos Comprobatórios: 

Contrato do Estudo  

Relatório das Atividades -2020 

Situação: Os resultados desta pesquisa são 

sigilosos. 

 4.7 - Estudo de caracterização Epidemiológica, 

Citogenética molecular e revisão histológica de 

pacientes brasileiros com mielofibrose primária e 

mielofibrose Pós-policitemia vera e Pós – 

Trombocitemia Essencial.  

 

Protocolo: de N º. CINC424ABR05T 

Vigência: 2017 a 2021  

Local de Desenvolvimento: Unidade de 

Hematologia e Oncologia/Centro de Pesquisa 

Clínica.  

Coordenação: Dr. Renato Sampaio Tavares 

Documentos Comprobatórios: 

Contrato do Estudo  

Relatório das Atividades -2020 

Situação: Os resultados obtidos através do objeto 

deste estudo estão em análise. 

 4.8 - Estudo clínico envolvendo a droga Ibrutinibe 

“Estudo de fase III, randomizado, duplo - cego e 

controlado por placebo do inibidor da tirosina 

quinase de bruton (BTK) em combinação com 

bendamustina e rituximabe em sujeitos de 

pesquisa com linfoma de células do manto recém - 

diagnosticado.  

 

Protocolo: Nº PCI 32765MCL3002 

Vigência :2013 a 2025 

Local de Desenvolvimento: Unidade de 

Hematologia e Oncologia/Centro de Pesquisa 

Clinica. 

Coordenação: Dr. Renato Sampaio Tavares 

Documentos Comprobatórios: 

Contrato do Estudo  

Relatório das Atividades -2020 

Situação: Os resultados e produtos obtidos ainda 

não foram publicados. 

 4.9 - Estudo CALAVI de fase II, aberto, 

randomizado da eficácia e segurança de 

acalabrutinibe com melhores cuidados de suporte 



versus melhores cuidados de suporte em 

participantes da pesquisa hospitalizados com 

COVID- 19. 

Protocolo: Nº AC-ID – 201 (D822FC00001) 

Vigência : 2020 - 2021,  

Local de Desenvolvimento: Unidade de 

Hematologia e Oncologia/Centro de Pesquisa 

Clinica do Hospital das Clinicas da UFG. 

Coordenação: Dr. Renato Sampaio Tavares 

Documentos Comprobatórios: 

Contrato do Estudo  

Relatório das Atividades -2020 

Situação:  Até o momento o patrocinador deste 

estudo ainda não publicou os resultados. 

 4.10 - Estudo observacional, não intervencional, 

prospectivo, global da apresentação, padrões de 

tratamento e resultados em pacientes com 

mieloma múltiplo - estudo INSIGHT – MM. 

 

Vigência: 2017 - 2021.  

Local de Desenvolvimento: Unidade de 

Hematologia e Oncologia/Centro de Pesquisa 

Clinica do Hospital das Clinicas da UFG. 

Coordenação: Dr. Renato Sampaio Tavares 

Documentos Comprobatórios: 

Contrato do Estudo  

Relatório das Atividades -2020 

Documentos Comprobatórios: 

Contrato do Estudo  

Relatório das Atividades -2020 

Situação: Ainda não há resultados documentados 

pelo estudo, uma vez que o mesmo está em 

andamento. 

 4.11 - Estudo Fase III, randomizado, 

multicêntrico, aberto para comparar a eficácia e 

a segurança de acalabrutinibe (ACP – 196) em 

combinação com venetoclax com e sem 

obinutuzumabe comparado com a escolha do 

investigador de quimioterapia em participantes de 

pesquisa com leucemia linfocítica crônica sem 

tratamento anterior e sem del (17P) ou mutação 

TP53.  

Vigência: 2020 - 2025. 
Local de Desenvolvimento: Unidade de 

Hematologia e Oncologia/Centro de Pesquisa 

Clinica do Hospital das Clinicas da UFG. 

Coordenação: Dr. Renato Sampaio Tavares 

Documentos Comprobatórios: 

Contrato do Estudo  

Relatório das Atividades -2020 



Situação: Até o momento não houve nenhum 

resultado. 

 

 4.12 - Estudo para avaliar o fármaco SAR 650984 

– ISATUXIMABE da SANOFI  doravante 

denominado produto em investigação, de acordo 

com um protocolo intitulado estudo de fase ½ 

para avaliar a segurança, farmacocinética e 

eficácia do isatuximabe em associação com 

cemiplimabe em pacientes com mieloma múltiplo 

redicivante/refratário. 

Protocolo N. TCD 14906 

Vigência: 2018 a 2021, 

Local de Desenvolvimento: Unidade de 

Hematologia e Oncologia/Centro de Pesquisa 

Clinica do Hospital das Clinicas da UFG. 

Coordenação: Dr. Renato Sampaio Tavares. 

Documentos Comprobatórios: 

Contrato do Estudo  

Relatório das Atividades -2020 

Situação: Até o momento o patrocinador não 

divulgou os resultados. 

 4.13 - Estudo multicêntrico, aberto, de braço 

único de fase 3b de acalabrutinibe (ACP – 196) 

em indivíduos com Leucemia Linfocítica Crônica. 

Vigência:2020 - 2025 

Coordenação: Dr. Renato Sampaio Tavares.  

Local de Desenvolvimento: Unidade de 

Hematologia e Oncologia/Centro de Pesquisa 

Clinica do Hospital das Clinicas da UFG 

Documentos Comprobatórios: 

Contrato do Estudo  

Relatório das Atividades -2020 

Situação: Até o momento não houve, nenhum 

resultado publicado. 

 4.14 - Estudo fase II de Administração de 

Daratumumabe Subcutâneo Dara - SC em 

Associação a Carfilzomibe e Dexametasona DKd 

comparado com a Carfizomide e Dexametasona 

KD em participantes da Pesquisa com mioloma 

múltiplo que foram tratados anteriormente com 

daratumumabe intravenoso DARA – IV para 

avaliar o Retratamento com Daratumumab.  

 

Vigência: 2013 - 2024  

Coordenação: Dr. Renato Sampaio Tavares. 

 Local de Desenvolvimento: Unidade de 

Hematologia e Oncologia/Centro de Pesquisa 

Clinica do Hospital das Clinicas da UFG. 

Documentos Comprobatórios: 



Contrato do Estudo  

Relatório das Atividades -2020 

Situação: Não houve inclusão de pacientes neste 

estudo. 

 4.15 - Estudo aberto randomizado (2:1) Fase 2b 

do estudo de Dasatinibe Vs.Imatinibe, em 

pacientes em fase crônica de leucemia milenoide 

crônica, que não responderão de forma ideal aos 

três meses de terapia com 400mg de imatinibe. 

Vigência: 2015 - 2028  

Coordenação:  Dr. Renato Sampaio Tavares 

Local de Desenvolvimento: Unidade de 

Hematologia e Oncologia/Centro de Pesquisa 

Clínica. 

Documentos Comprobatórios: 

Contrato do Estudo  

Relatório das Atividades -2020 

Situação: O patrocinador ainda não divulgou os 

resultados deste estudo. 

 4.16 - Estudo de fase II, aberto, de braço único, 

de remissão livre tratamento após ter alcançado 

RM 4.5 sustentada com nilotinibe.  

Protocolo nº : CAMN107A2408 ENESTop 

Vigência: 2013- 2028  

Coordenação:  Dr. Renato Sampaio Tavares 

Local de Desenvolvimento: Unidade de 

Hematologia e Oncologia/Centro de Pesquisa 

Clinica do Hospital das Clinicas da UFG. 

Documentos Comprobatórios: 

Contrato do Estudo  

Relatório das Atividades -2020 

Situação:  Os resultados deste estudo ainda não 

foram divulgados. 

 4.17 - Estudo de Fase III duplo cego, controlado 

por placebo do quizartunibe (AC220) 

administrado em associação com quimioterapia 

de indução e consolidação e administrado como 

terapia de manutenção em sujeitos de 18 a 75 

anos, com leucemia mieloide aguda com mutação 

FLT3 – ITD recém – diagnosticada (Quantum 

First). 

Vigência: 2018 a 2021.  

Coordenação: Dr. Renato Sampaio Tavares 

Local de Desenvolvimento: Unidade de 

Hematologia e Oncologia/Centro de Pesquisa 

Clinica do Hospital das Clinicas da UFG. 

Documentos Comprobatórios: 

Contrato do Estudo  

Relatório das Atividades -2020 

 



Situação: O patrocinador não divulgou o 

resultado desta pesquisa. 

 4.18 - Estudo de Fase III, Multicêntrico, duplo - 

cego, randomizado controlado por placebo do AG 

- 120 em combinação com azacitidina em sujeitos 

com 18 anos com leucemia mileoide aguda com 

uma mutação IDHI não tratada anteriormente. 

Vigência: 2018 a 2022 

Coordenação: Dr.Renato Sampaio Tavares 

Local de Desenvolvimento: Unidade de 

Hematologia e Oncologia do Hospital das Clinicas 

da UFG. 

Documentos Comprobatórios: 

Contrato do Estudo  

Relatório das Atividades -2020 

Situação: Até o momento o patrocinador não 

divulgou resultados deste estudo. 

 4.19 -  Estudo de Fase III, randomizado, aberto e 

multicêntrico do isatuximabe (SAR650984) em 

combinação com lenalidomida e Dexametasona 

em Comparação com Lenalidomida e 

Dexametasona em participantes com Mieloma 

Múltiplo latente de Alto Risco – EFC 15992 

ITHACA. 

Vigência: 2020 – 2020 

Coordenação: Dr. Renato Sampaio Tavares 

Local de Desenvolvimento: Unidade de 

Hematologia e Oncologia/Centro de Pesquisa 

Clinica do Hospital das Clinicas da UFG. 

Documentos Comprobatórios: 

Contrato do Estudo  

Relatório das Atividades -2020 

Situação: Até o  momento não houve resultados 

divulgados.   

 4.20 - Estudo fase III, multicêntrico, randomizado, 

duplo - cego, controlado por placebo do inibidor 

de FLT3 Gilterinib (ASP2215) administrado como 

terapia de manutenção seguindo a terapia de 

Indução/ Consolidação de sujeitos com LMA 

FLT3/ITD em primeira remissão completa. Houve 

a inclusão de dois pacientes neste estudo. 

 Vigência: 2017 a 2021.  

 Coordenação:  Dr. Renato Sampaio Tavares 

 Local de Desenvolvimento: Unidade de 

Hematologia e Oncologia do Hospital das Clinicas 

da UFG.  

 Documentos Comprobatórios: 

Contrato do Estudo  

Relatório das Atividades -2020 

Situação: Até a presente data não houve 



publicação dos resultados deste estudo. 

4.2 - Projeto de pesquisa e extensão do 

Ensino Médico na Área de 

Reprodução Humana Assistida por 

Inseminação Artificial e Fertilização 

In Vitro, proposto pelo Laboratório de 

Reprodução Humana do HC/UFG, que 

tem por objetivo ajudar os pacientes com 

menor poder aquisitivo e que não tenham 

condições financeiras de arcar com os 

custos dos procedimentos de Reprodução 

Assistida na iniciativa privada, para 

realizar esses procedimentos no 

Laboratório de Reprodução Humana do 

HC/UFG, mediante custeio de parte dos 

exames e procedimentos a serem 

realizados no laboratório, uma vez que 

esses procedimentos não são 

remunerados pelo Sistema Único de 

Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

Período de Execução: Janeiro/2020 à 

Dezembro/2020. 

 

Metas de Procedimentos em 2020: 

 

Exames de Estudo do Sêmen (swin-up) -  

400 

Injeção Intra - Citoplasmática (ICSI) - 45 

Inseminações (IAIU) - 140 

Fertilizações “In Vitro” (Fivete)- 140 

Punções - 20 

 4.2 - O Laboratório de Reprodução Humana 

(LabRep) proporciona tratamentos de alto custo a 

casais que não possuem condição financeira que 

viabilize sua realização em centros particulares de 

reprodução, e que os valores praticados são bem 

mais elevados. 

 

O espaço faz parte de um projeto de extensão da 

Universidade Federal de Goiás - UFG, que oferece 

serviços de alta e média complexidade na área de 

reprodução assistida para casais que apresentam 

dificuldades para engravidar. 

 

O Serviço de Reprodução Humana está localizado 

no terceiro andar do prédio da Unidade de 

Pesquisas Clínicas (UPC) e, possui um Centro 

Cirúrgico que contém, além da sala cirúrgica, sala 

de recuperação, sala de coleta de óvulos, sala de 

coleta de sêmen, laboratório de sêmen, laboratório 

de fertilização In Vitro, sala de criopreservação, 

posto de enfermagem, salas de ultrassonografia e 

quatro consultórios. 

 

A recepção de pacientes é ampla e pode ser 

utilizada também como sala de aula para 

residentes. 

Período de Execução: Janeiro/2020 a 

Dezembro/2020 

 

Atendimentos realizados em 2020: 

 

Exames de Estudo do Sêmen (swim-up)  - 308 

 

Injeção Intracitoplasmática (ICSI) - 23 

Inseminações intrauterinas (IIU) - 08 

Fertilização In Vitro (FIV) – 34 

Punções - 00 

 

Justificativa: 

- O número dos procedimentos de alta 

complexidade (FIV, ICSI e IAIU) realizados no 

ano de 2020 foram afetados por inúmeras 

variáveis, como cancelamentos por mudanças na 

situação financeira e social dos casais, má resposta 

ao tratamento, gestação espontânea, adiamento por 

presença de condição de saúde que interfira no 

sucesso do tratamento, entre outras. Devido à 

pandemia de COVID - 19 os serviços de 

Reprodução Humana do Hospital das Clinicas da 



UFG, foram interrompidos em março/2020 e 

retornaram parcialmente em novembro, 

diminuindo significativamente a quantidade de 

procedimentos realizados. Ainda, o serviço não 

conta mais com médico urologista, o que levou ao 

cancelamento das punções de epidídimo e 

testiculares. 

  

Documentos comprobatórios deste estudo:  

 Cópia do Contrato  

- Cópia do Primeiro Termo Aditivo  

- Cópia do Segundo Termo Aditivo      

- Cópia do Relatório das Atividades 

desenvolvidas no Estudo em referência 

 

4.3 - Contrato de Prestação de Serviços 

firmado com a Universidade Federal de 

Goiás para execução do Projeto de 

Especialização Multiprofissional em 

Saúde Mental, Álcool e outras Drogas 
em desenvolvimento pela Faculdade de 

Enfermagem da UFG.  

 

Período de Execução:  

     10/2018 a 02/2020 

    Resultados Esperados: 

 Qualificar profissionais de nível 

superior que atuam ou tem 

interesse em atuar na Rede de 

Atenção Psicossocial do Estado 

de Goiás para o trabalho em 

saúde mental, álcool e outras 

drogas do Ministério da Saúde, 

compreender o modelo 

psicossocial de atenção em Saúde 

Mental, Álcool e outras Drogas; 

 Aplicar em sua prática 

profissional o modelo de atenção 

psicossocial pautado na Política 

Nacional de Saúde Mental e 

Política de Atenção Integral aos 

Usuários de Drogas do Ministério 

da Saúde. 

 

Elaborar e implantar projetos de 

4.3 - Este contrato foi assinado com o objetivo de 

realizar o Curso de Especialização em Saúde 

Mental - Álcool e outras Drogas, no mês de 

novembro de 2018, houve o cancelamento deste 

curso, uma vez que a Faculdade de Enfermagem 

na época havia estabelecido um quantitativo de 

inscrições de 44 vagas, mas houve somente 14 

alunos que efetivaram a matrícula, o que 

impossibilitou o desenvolvimento do curso com 

qualidade e presteza desejada. Diante da pequena 

quantidade de inscritos, a direção do curso optou 

em efetuar o cancelamento. Após o cancelamento 

do referido curso. Todos os recursos recebidos na 

importância de R$ 5.595,56 (Cinco mil, 

quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e 

seis centavos) foram devolvidos a cada um dos 

discentes inscritos e, no mês de Janeiro/2019 

encaminhamos através do ofício de n. 26/2019 

emitido em 21/01/2019 a este órgão comprovando 

o cancelamento do referido curso.   

 

Documentos comprobatórios deste estudo:  

 - Ofício cancelando o curso  

 



intervenção em saúde mental, álcool e 

outras drogas nos serviços ou 

comunidade que o aluno estiver 

vinculado. 

4.4 - Contrato de Prestação de Serviços 

firmado com a Universidade Federal de 

Goiás para execução do Projeto 

Teleassistência e Teleducação em 

apoio ao Telessaúde Brasil Redes - 3ª 

Parte. O núcleo Goiás do programa 

telessaúde Brasil redes é responsável, 

desde 2007, pela implantação, condução 

e expansão do projeto Telessaúde Brasil 

no Estado de Goiás e está presente em 

191 municípios, abrangendo 551 pontos 

de presença, com 813 equipes de saúde 

da família beneficiadas, objetivando a 

Manutenção do Programa Nacional 

Telessaúde Brasil Redes.  

Período de Execução: 07/2019 a 

28/06/2020, podendo ser prorrogado. 

    Resultados Esperados: 

 Manter 551 pontos de telessaúde 

vinculados ao núcleo telessaúde 

Goiás; 

 

 Ofertar serviços de 

teleconsultoria de acordo com 

metas e diretrizes vigentes do 

deges/ms; 

 

 Manter serviços de 

telediagnostico de acordo com 

metas e diretrizes vigentes do 

deges/ms; 

 

 Manter serviços de tele- educação 

de acordo com metas e diretrizes 

do deges/ms; 

 

 Acompanhar e monitorar os 

indicadores mínimos de avaliação 

 Publicar os conteúdos e objetos 

de aprendizagem produzidos no 

4.4 - O Projeto Teleassistência e Teleducação está 

atuando desde 2007 como Núcleo Técnico 

Científico para o Estado de Goiás, o Núcleo 

Goiás/UFG mantém parceria com a Secretaria 

Estadual de Saúde e COSEMS.  

 

As teleconsultorias entre especialistas e 

generalistas realizadas em jul/19 a jun/20 

chegaram a 3.396, além das teleconsultorias 

multiprofissionais. cardiologia como Tele-ECGs 

apresentaram um total, até junho, de 13.197 

exames. 

 

O Núcleo Goiás desenvolve também o Programa 

de Combate às Principais causas de cegueira no 

Brasil por telemedicina, através do qual 

retinógrafos digitais  não midriáticos são 

deslocados aos municípios goianos participantes 

do Programa para a realização de retinografias 

(fotografia do fundo do olho) de pacientes 

diabéticos ou de brasileiros com mais de 60 anos 

de idade.  

 

No período de 07/19 a 06/20 foram realizados 

2.602 exames de retinografia em 11 municípios 

goiano, objetivando o diagnóstico precoce das 

quatro maiores causas de cegueira como catarata, 

retinopatia diabética, glaucoma e degeneração 

macular relacionada à idade para encaminhamento 

e tratamento oportuno. 

  

Dentro do Programa Permanente de Detecção das 

Principais Causas de Cegueira, com a realização 

das campanhas itinerantes, o Núcleo de 

Telessaúde Goiás está desenvolvendo um 

Programa para atendimento eletivo de casos de 

pacientes diabéticos e maiores de 45 anos de idade 

que precisam do exame, estes podem ser 

solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde 

para agendamento do paciente na própria sede do 

Núcleo Telessaúde.   

 



repositório nacional do Ministério 

da Saúde; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informação dados e indicadores do 

sistema de informação do Programa 

Telessaúde Brasil redes. 

Através das atividades de teleconferência e tele-

educação (formação continuada á distância) o 

Núcleo tem capacitado de forma permanente 

membros das Equipes de Saúde da Família (ESF), 

tendo atingido mais de cinquenta mil (52.126) 

profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, 

odontólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, 

psicólogos, fisioterapeutas, assistentes social, 

farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, 

psiquiatras, profissionais de educação física, 

agentes comunitários de saúde, técnicos de higiene 

dental, técnicos de enfermagem) além de gestores 

da saúde. Até a presente data, as atividades do 

Telessaúde Goiás cobrem cerca de 88% do total 

da população goiana. 

 

Dados /de jul/2019 a jun/2020, evidenciam um 

total de 41773 profissionais capacitados 

virtualmente, nas 136 aulas/ que foram 

ministradas nas áreas de Telenfermagem, 

Telefisioterapia, Telepsicologia, Teleodontologia, 

Telenutrição e Telemedicina. São realizadas 

atividades semanais de educação continuada a 

distância com temas focados nas demandas da 

Secretaria Estadual de Saúde, ESFs e em temas 

prioritários do Ministério da Saúde. O repositório 

de teleaulas já soma um total de 835 temas 

disponíveis para acesso on-line e  off - line, 

minicursos e aulas em EAD estão sendo gravadas 

e disponibilizadas aos profissionais de saúde em 

um espaço facilitador de aprendizagem para 

construção e compartilhamento de informações de 

desenvolvimento profissional, com um total de 

120h em módulos educacionais.  

 

Documentos comprobatórios deste estudo:  

-Cópia do Contrato  

-Cópia do Relatório de Atividades  



4.5 - Contrato de Gestão Administrativa 

e Financeira firmado com a Universidade 

Federal de Goiás, para execução do 

Projeto do Curso de Especialização em 

Enfermagem em Centro Cirúrgico, 

coordenado pela Faculdade de 

Enfermagem da UFG. 

 

Período de Execução: Agosto/2019 à 

Julho/2020 

 

Resultados Esperados: Capacitar 

aproximadamente 27 profissionais 

enfermeiros para obtenção do título de 

especialista em Centro Cirúrgico, uma 

vez que existe uma necessidade da 

Faculdade de Enfermagem abordar 

educações continuadas a profissionais 

enfermeiros ex-alunos, bem como 

enfermeiros do Hospital das Clínicas da 

UFG e, demais profissionais da área de 

enfermagem que anseiam por uma 

oportunidade de realizar o 

aprimoramento na área de enfermagem 

cirúrgica. 

 4.5 - Este contrato teve por objetivo promover o 

desenvolvimento de competências e habilidades 

profissionais que possibilitassem aos enfermeiros 

exercer a profissão com excelência nas áreas de 

Centro Cirúrgico, no cuidado individual e 

coletivo, na gestão das pessoas, no planejamento e 

organização do trabalho, visando à melhoria da 

saúde, segurança do paciente e qualidade de vida. 

 

A previsão inicial era capacitar 27 alunos, mas, no 

decorrer do desenvolvimento do curso  houve a 

inclusão de mais alunos, encerrando o ano de 2020 

com 35 alunos,  que ao final apresentaram o 

Trabalho de Conclusão de Curso -TCC, e 

posteriormente receberam os diplomas. 

 

Documentos comprobatórios deste estudo:  

-Cópia do Contrato  

-Cópia do Relatório de Atividades 

- Termo Aditivo 

 

4.6 - Contrato de Gestão Administrativa 

e Financeira firmado com a Universidade 

Federal de Goiás, para execução do 

Projeto de Ensino do Curso de 

Especialização em Enfermagem em 

Farmácia Clínica na Atenção à Saúde, 

coordenado pela Faculdade de Farmácia 

da UFG. 

 

Período de Execução: Fevereiro/2019 à 

Dezembro/2023 

 

Resultados Esperados: Capacitar no 

período aproximadamente 80 

profissionais farmacêuticos para 

obtenção do título de especialista em 

farmácia clínica em unidades de saúde, 

com ênfase na prescrição de 

4.6 - Este contrato foi firmado no ano de 2019 

com a perspectiva de capacitar 80 alunos no 

decorrer do período de  Fevereiro/2019 à 

Dezembro/2023 que visa a qualificação dos 

farmacêuticos e acadêmicos de farmácia de modo 

que ao final do curso sejam capazes de aplicar 

toda base teórica - metodológica da clínica 

farmacêutica na atenção a saúde das pessoas. 

No primeiro ano de curso compreendido de 2019 a 

2020 houve 26 alunos matriculados, mas, somente 

19 concluiram o curso.  

 

Atualmente o curso está na segunda turma e, até o 

momento houve 29 inscritos, mas somente 23 

efetivaram a matrícula, e houve 07 desistência. 

Tendo atualmente matriculados 16 alunos.  

 

Em virtude da Pandemia da Covid – 19 o ensino 



medicamentos, conforme diretrizes das 

Resoluções do Conselho Federal de 

Farmácia nº 585 e 586 de 2013 e Lei nº 

13.021/2014. 

 

 

foi alterado para o ensino remoto, mantendo todas 

as atividades em ambiente virtual de ensino 

moodle  (aulas assíncronas) e outras atividades 

online (aulas síncronas). É oportuno mencionar 

que os pagamentos das respectivas parcelas, foram 

suspensos por dois meses devido a pandemia.  

 

O projeto particularmente contribuiu para que a 

UFG cumprisse com o seu papel de desenvolver 

ensino, pesquisa e extensão compatíveis com as 

reais necessidades da população em benefício 

comum. 

 

Documentos comprobatórios deste estudo:  

-Cópia do Contrato  

-Cópia do Relatório de Atividades 

- Termo Aditivo 

 

5 - Gestão de Unidades Hospitalares 

 

As metas gerais para 2020 para as três unidades de saúde hospitalar municipal que a 

FUNDAHC está administrando por meio dos convênios firmados com o Município de 

Goiânia, através da Secretaria Municipal de Saúde estão detalhados abaixo e foram extraídos 

dos Planos de Trabalhos dos convênios, cujas expectativas de produções são atualizadas 

periodicamente, quando dos ajustes dos valores orçamentários e os ajustes nas metas de 

produção dos atendimentos hospitalares. 

 

5.1 - Metas Gerais para o Hospital e 

Maternidade Dona Íris: 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DAS 

UNIDADES DE INTERNAÇÃO – 

ENFERMARIAS 

PROCEDIMENTOS 
Nº Leitos 

 Instalados 

Capacidade 

Produção 

Mensal 

 (Nº de 

 

5.1 - O Hospital e Maternidade Dona Iris 

(HMDI) é um hospital público pertencente ao 

Município de Goiânia, gerido por convênio de 

cooperação mútua, firmado em 05 de junho de 

2018 entre o Município de Goiânia, com a 

interveniência da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), a Universidade Federal de Goiás 

(UFG) e a Fundação de Apoio ao Hospital das 

Clínicas (FUNDAHC), por meio do convênio 

de gestão compartilhada Nº. 05/2018. 

 

 

 

 



Procediment

os/mês) 

= Meta 

Mensal 

a-  PARTOS 

NORMAIS + 

CESÁREAS 

47 440 

 

PROCEDIMENTO

S CLÍNICOS - 

EXCETO PARTOS  

8 92 

 

PROCEDIMENTOS 

CIRÚRGICOS- 

EXCETO PARTOS  

12 120 

 

Procedimentos 

 

Nº Leitos 

Instalados 

 
An

ual 

 PARTOS NORMAIS + 

CESÁREAS 
47 489 

 PROCEDIMENTOS CLÍNICOS - 

EXCETO PARTOS  
8 277 

 PROCEDIMENTOS 

CIRÚRGICOS- EXCETO 

PARTOS  

12 100 

 

Sem sua Estrutura organizacional contempla os 

seguintes serviços e comissões em 

funcionamento no HMDI que oferecem suporte 

à gestão dos setores técnicos e administrativo, 

com o objetivo de aprimorar o processo de 

gestão da instituição.  

 

Quadro 1:  

Serviços e Comissões de apoio ao 

funcionamento do HMDI: 

Especificação  
Vinculo na Estrutura 

organizacional  

Centro de Estudos, 

Ensino e Pesquisa – 

CEENP 

Diretoria Acadêmica  

Comitê de Ética em 

Pesquisa do HMDI 
Diretoria Acadêmica 

Comissão de 

Residência Médica - 

COREME 

Comissão Nacional 

de Residência 

Médica (CNRM) 

Comissão de controle 

de infecção 

relacionada à 

assistência à saúde - 

CCIRAS  

Diretoriia Geral  



 Serviço de Controle 

de Infecção 

Relacionada à 

Assistência à Saúde - 

SCIRAS 

Comissão Interna de 

Gestão da Qualidade  
Diretoria Geral 

Núcleo Hospitalar de 

Vigilância 

Epidemiológica 

Diretoriia Geral 

Núcleo Interno de 

Segurança do 

Paciente – NISP 

Diretoria Geral 

Serviço de Ouvidoria 

do HMDI 
Diretoria Geral 

Comitê 

Multidisciplinar para 

Enfretamento de Crise 

Diretoria Geral 

Comissão de 

Farmácia e 

Terapêutica 

Diretoria Geral 

Comissão Interna de 

Prontuários   
Diretoria Técnica 

Comissão de Revisão 

de Óbitos  
Diretoria Técnica 

Comissão de 

Gereenciamento de 

Resíduos de Serviços 

a Saúde  

Diretoria 

Administrativa 

Comissão Interna de 

Prevenção de 

Acidentes – CIPA 

Diretoria 

Administrativa 

Comissão de 

Padronização de 

Materaiais e 

Equipamentos  

Diretoria 

Administrativa 

Serviço de Registro 

Civil 

Diretoria 

Administrativa 

 

As Ativdades de Atenção à Saúde  do HMDI 

atende urgência e emergência, do tipo porta 

aberta, sendo que o maior número de 

internações para partos e cirurgias ocorre pela 

porta de entrada do serviço de emergência. 

Assim, o volume de procedimentos pode variar 

em decorrência da demanda, devido a fatores 

externos que não podem ser gerenciados pela 

convenente.  



 

Para o período de 2020, de acordo com o plano 

de trabalho, foi proposto a manutenção das 

atividades de atendimento em saúde, de média 

e alta complexidade, tanto em nível 

ambulatorial quanto hospitalar. Desta forma, as 

metas previstas no plano de trabalho foram 

acompanhadas de forma mensal, conforme 

consta no Quadro de Produtividade anual do 

HMDI - 2020. 

 

O corpo de profissionais em atividade no 

HMDI é misto, composto por servidores com 

vínculo de trabalho com a Concedente SMS e 

por profissionais contratados pela Convenente 

FUNDAHC. Em dezembro de 2020, o HMDI 

contava com o seguinte quadro de 

profissionais: 

 

Vínculo  
N. de 

Profissionais  
Percentual 

FUNDAHC 

Contratados 

CLT  

646 80,10% 

SMS – 

Efetivos + 

Processos 

Seletivo 

Simplificado 

159 19,80% 

SMS – 

Médicos 

Credenciados  

1 0,10% 

Total  806 100% 

Fonte: Serviço de Administração de Pessoas do HMDI 

 

O HMDI, através da Fundação que é gestora 

deste projeto, junto a Secretaria Municipal de 

Saúde, desenvolveu várias ações de 

treinamentos para os colaboradores das áreas, 

buscando aperfeiçoamento no atendimento e 

segurança dos pacientes e dos próprios 

funcionários. 

 

 Dentre as principais capacitações realizadas 

em 2020, os treinamentos realizados entre os 

gestores do HMDI e a FUNDAHC sobre 

Planejamento Estratégico, Formação de 

Multiplicadores ONA e Auditoria Interna. A 

seguir está demonstrado na tabela 2 o 

desempenho do ano de 2020: 



 
PRODUTIVIDADE - 

CAPACITAÇÕES – 

HMDI 

Quantidade realizada         

(Jan a Dez) 

Número de Eventos , 

Cursos realizados 

           386 

Quantidade de Horas de 

Capacitações  

         634 h 

Fonte:Serviço de Administração de Pessoas do HMDI  

 

O HMDI possui em sua infraestrutura um 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que foi 

aprovado em 26 de novembro de 2014 pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) e está habilitado para receber 

projetos de pesquisa desde junho de 2016. As 

reuniões do CEP são mensais e as atas ficam 

arquivadas na Secretaria do CEP, no Centro de 

Estudos do HMDI. 

 

Atividades realizadas pelo CEP/HMDI - 2020: 
Comitê de Ética em 

Pesquisa – CEP     

/HMDI                           

          Jan a Dez/2020 

Número de reuniões do 

Colegiado  

16 

Número de Projetos de 

Pesquisa avaliados 

149 

Número de projetos de 

pesquisa aprovados 

105 

  

O serviço de Gestão da Qualidade do HMDI é 

responsável pela implantação e manutenção do 

sistema de gestão da qualidade no HMDI. 

Dentre as principais atividades desenvolvidas 

estão: coordenar, acompanhar e avaliar a 

implantação dos processos de gestão da 

qualidade, divulgar os resultados obtidos e 

monitorar os resultados das diferentes áreas da 

instituição que é planejar, coordenar e conduzir 

procedimentos de auditorias internas de 

avaliação de desempenho dos processos; atuar 

na geração de indicadores da qualidade; 

elaborar relatórios analíticos de resultados; 

implementar,  manter certificações externas, 

como a Acreditação Hospitalar ONA; controlar 

todos os documentos do SGQ utilizados pelas 

áreas.  

 

Em 2020, o setor da Qualidade do HMDI atuou 

na condução das ações para o processo de 

Acreditação Hospitalar ONA para o HMDI, o 

qual obteve êxito na avaliação realizada em 



novembro de 2020, com a conquista da 

Acreditação Hospitalar ONA, nível 1. 

 

 
Denes Ribeiro -  (Diretor Técnico) / Nicolau 

Martins - (Supervisor da Qualidade-HMDI) / 

Prof(a) Enilza - (Diretoria FUNDAHC) / Cleusa 

Machado - (Diretoria ADM-FIN HMDI) / 

Gabryella Teixeira - (Supervisora NISP) / Thiago 

Guedes - (Auxiliar da Qualidade - HMDI). 

 

Documentos comprobatórios deste estudo:  

-Cópia do Convênio 

-Cópia do Relatório de Atividades 

5.2 - Metas Gerais pra a Maternidade 

Nascer Cidadão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 - A Maternidade Nascer Cidadão (MNC) é 

um hospital público pertencente ao Município 

de Goiânia, gerido por convênio de cooperação 

mútua, firmado em 21 de outubro de 2015 entre 

o Município de Goiânia, com a interveniência 

da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a 

Universidade Federal de Goiás (UFG) e a 

Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas 

(FUNDAHC), por meio do convênio de gestão 

compartilhada Nº. 016/2015. 

A MNC atende urgência e emergência, do tipo 

porta aberta, sendo que o maior número de 

internações para partos e cirurgias ocorre pela 

porta de entrada do serviço de emergência. 

Assim, o volume de procedimentos pode variar 

em decorrência da demanda, devido a fatores 

externos que não podem ser gerenciados pela 

convenente. 

Para o período de 2020, de acordo com o plano 

de trabalho, foi proposto a manutenção das 

atividades de atendimento em saúde, de média 

e alta complexidade, tanto em nível 

ambulatorial quanto hospitalar. Desta forma, as 

metas previstas no plano de trabalho foram 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DAS 

UNIDADES DE     INTERNAÇÃO – 

ENFERMARIAS 

 

 

acompanhadas de forma mensal e nos casos do 

não cumprimento dessas metas, foram 

aplicados os fatores de correção, dentre eles 

foram: a suspensão dos atendimentos eletivos 

(Portaria n° 111 de 24 de março de 2020) e o 

afastamento do trabalho de alguns profissionais 

do grupo de risco da COVID-19 (Decreto 

Municipal n° 830, de 24 de março de 2020).  

 
 

 

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DAS UNIDADES 

DE     INTERNAÇÃO – ENFERMARIAS 

 

PROCEDIMENTOS META Mensal 

PARTOS NORMAIS   (60%)  163 

PARTOS CESARIANOS ( 

PC + PC C/LAQUEADURA)  

(40%) 
 105 

 Total   268 

 

O setor de Gestão da Qualidade é responsável 

pela implantação e manutenção do sistema de 

gestão da qualidade na MNC. Dentre as 

principais atividades desenvolvidas estão: 

coordenar, acompanhar e avaliar a implantação 

dos processos de gestão da qualidade, divulgar 

os resultados obtidos e monitorar os resultados 

das diferentes áreas da instituição; planejar, 

coordenar e conduzir procedimentos de 

auditorias internas de avaliação de desempenho 

dos processos; atuar na geração de indicadores 

da qualidade; elaborar relatórios analíticos de 

resultados; implementar, manter certificações 

externas, como a Acreditação Hospitalar ONA; 

controlar todos os documentos do SGQ 

utilizados pelas áreas. 

 

Em 2020, o setor atuou na condução das ações 

para o processo de Acreditação Hospitalar 

ONA para a MNC, o qual obteve êxito na 

avaliação realizada em novembro de 2020, com 

a conquista da Acreditação Hospitalar ONA, 

nível 1. 



5.3 - Metas Gerais para o Hospital e 

Maternidade Municipal Célia Câmara: 

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DAS 

UNIDADES DE INTERNAÇÃO – 

ENFERMARIAS 

 
LEITLEITOS DE 

INTERNAÇÕES INTE POR 

ESPECIALIDADE  

Capacidade Mensal 

em Nº de Admissões  

Número de Internações p/ 

Especialidade 

Janeir

o a 

Março

/2020 

Abril 

a 

Junho

/2020 

Julho 

a 

Deze

mbro

/2020 

PARTOS NORMAIS + 

CESÁREAS 

265 385 531 

GINECOLOGIA – 

Incluindo Admissões para 

Curetagem  

112 140 215 

UNIDADE DE 

PEDIATRIA  

50 75 155 

 

 

 5.3 - Na emissão do Plano de Trabalho do ano 

de 2020 da FUNDAHC, momento, em que foi 

elaborado no final do ano de 2019, a 

perspectiva naquela época era inaugurar o 

Hospital e Maternidade Municipal Célia 

Câmara (HMMCC) com o objetivo de 

atendimento a Maternidade, mas  por força do 

Decreto Nº 833 de 25 de março de 2020 da 

Prefeitura de Goiânia, o HMMCC foi 

inaugurado em 06/04/2020, com alteração 

temporária no perfil de atendimento, tendo em 

vista a Urgência no Município de Goiânia, para 

disponibilização de leitos hospitalares para o 

atendimento de pacientes com síndrome 

respiratória aguda grave, infectados pelo novo 

corona vírus ou de casos suspeitos, inclusive 

com a instalação de leitos de UTI e de 

enfermaria para adultos, motivos estes acima 

justificados que não foram possíveis o 

cumprimento das metas estabelecidas, 

conforme demonstrado no quadro ao lado. 

Mas houve vários serviços executados no 

decorrer do ano de 2020, conforme 

informações abaixo elencadas:   

 

As ações e procedimentos de assistência à 

saúde, realizados no âmbito do Hospital e 

Maternidade Municipal Célia Câmara - 

HMMCC para o atendimento de casos 

suspeitos ou confirmados de Síndrome 

respiratória aguda grave – Covid-19, foram 

encaminhados á unidade por meio da Central 

de Regulação do Município de Goiânia, 

conforme prevê o Plano de Trabalho, referente 

o ano de 2020 do HMMCC. 

 

Na parte da Capacidade de Produção da 

Unidade - Não houve metas para os 

procedimentos assistenciais, que são todos 

regulados e encaminhados pela Secretaria 

Municipal de Saúde - SMS para ocupação dos 

leitos de internação ativos no HMMCC.  
O monitoramento é realizado com fins 

estatísticos e de controle interno da produção 

assistencial e para faturamento dos 

procedimentos pelo SUS. 

Nesta etapa de funcionamento do HMMCC, 

como previsto no Plano de Trabalho vigente, 

não houve previsão de realização de 



atendimentos ambulatoriais na Unidade 

Hospitalar.  

Os atendimentos de internação em UTI no 

HMMCC iniciaram-se em 12/04/2020, com a 

admissão de um paciente, que foram 

gradativamente aumentando à medida dos 

encaminhamentos pela Central de Regulação 

do Município, conforme a demanda. As 

admissões em enfermaria tiveram início no mês 

de maio de 2020, conforme anexo que está 

junto aos documentos comprobatórios deste 

projeto. 

O quadro de profissionais fora gradualmente 

sendo acrescentado conforme a demanda 

gerada pela abertura dos leitos, assim, 

encerrando em Dezembro com o quadro de 963 

profissionais (diretos e indiretos). 

  

O HMMCC investiu na capacitação dos 

profissionais promovendo educação continuada 

realizando um total de 6.700 horas de 

treinamentos com diversos temas. 

 

Na busca pela melhoria contínua e do 

fortalecimento da cultura de excelência, 

visando a acreditação, foram realizadas as 

capacitações dos gestores em parceria com uma 

consultoria externa nos cursos de formação de 

Auditores Internos ONA, e formação de 

Multiplicadores do Sistema Brasileiro de 

Acreditação. 

 

O Hospital iniciou, a partir da visão de gestão 

compartilhada, a implantação do Planejamento 

Estratégico. E, para garantir o desenvolvimento 

e acompanhamento das atividades, o HMMCC 

realizou um Workshop sobre Planejamento 

Estratégico, bem como, seu desdobramento na 

unidade. 

A unidade não desenvolveu atividades voltadas 

para Ensino e Pesquisa devido a mudança do 

perfil para o atendimento de pacientes com 

quadro clínico de COVID-19. 
 

Com o objetivo de apoiar diretamente a 

diretoria do HMMCC a Gerência de Controle 

Interno atua como interlocutor da estratégia e 

operação.  

É responsável pela elaboração dos relatórios 

gerenciais e de produção, coordena, apoia e 



acompanha projetos de implantação e 

ampliação da unidade.  

Estão sob a responsabilidade da Gerência de 

Controle Interno, a Gestão da Qualidade e 

algumas comissões, são elas: CIPA, NISP, 

CCIRAS e NUHVE. 

 

O Serviço de Gestão da Qualidade está 

subordinado à Gerência de Controle Interno do 

HMMCC e, tem por objetivo desenvolver a 

cultura da qualidade por meio de atividades 

com foco na promoção e incorporação da 

qualidade nos processos, para tanto atua como 

parceiro estratégico de todas as áreas. 

 Já no primeiro ano de atividade a área realizou 

a estruturação do processo de informação 

documentada e a equipe de auditores internos, 

mapeou os principais processos da unidade, 

apoiou as ações endomarketing, apoiou e 

realizou capacitações relacionadas ao sistema 

Tasy (módulos: documento, atas e notificações) 

e temas ligados á qualidade (informação 

documentada, interpretação do manual da ONA 

e, formação de auditores internos), realizou a Iª 

Semana da Qualidade com o tema “A 

qualidade não é um ato é um hábito” e outras 

demandas diárias. 

 

Em atendimento à legislações e Resoluções, 

comissões foram homologadas através de 

portaria emitida pela diretoria geral, conforme 

segue: 

 

Item  Descrição  

Data de 

Homologação  

1 

Núcleo  Interno de 

Segurança do Paciente 

- NISP 13/07/2020 

2 Qualidade  21/07/2020 

3 Ética de Disciplina 23/07/2020 

4 Prontuário  23/07/2020 

5 Avaliação de óbitos  23/07/2020 

6 

Serviço de Controle de 

Infecções 

Relacionadas a 

Assistência á Saúde - 

CCRIRAS 24/07/2020 

7 

Gerenciamento de 

Resíduos de Serviço 

de Saúde  07/10/2020 



8 

Equipe 

Multiprofissional de 

Terapia Enteral  10/10/2020 

 

Documentos comprobatórios deste estudo:  

-Cópia do Convênio 

-Cópia do Relatório de Atividades 

 

6 - Programa de Incentivo às Atividades 

Científicas: 

 Proposta de edição de uma nova 

resolução pelo Conselho Curador para 2020 

para manutenção do programa de incentivos 

financeiros para participação de 

profissionais docentes, técnicos 

administrativos, estudantes e residentes 

vinculados aos cursos de graduação e pós-

graduação da área de saúde da Universidade 

Federal de Goiás e demais colaboradores da 

FUNDAHC, na apresentação de trabalhos 

científicos em congressos nacionais e 

internacionais, com a proposta de 

disponibilização de R$ 70.000,00 (Setenta 

mil reais) para o exercício de 2020.   

 

 

6 -  Através da Resolução nº 01/2020 de 17 de 

dezembro de 2019 aprovada pelo Conselho 

Curador da FUNDAHC por ocasião da Reunião 

Extraordinária realizada em 17 de dezembro de 

2019 às 8h, ata desmembrada – 1º item da 

pauta, deu-se inicio ao  programa de incentivos 

para  participação de docentes, profissionais 

técnicos administrativos e estudantes em 

Eventos Científicos, com a finalidade de 

auxiliar nos custos de hospedagem, 

alimentação, taxa de inscrição, passagens, 

despesas com locomoção e apresentação dos 

trabalhos. Devido a Pandemia de Covid 19 que 

iniciou no final de Fevereiro/2020 no Brasil 

não houve solicitações de apoio no ano de 2020 

para custeio  em participações de eventos 

científicos. 

7.  Das Projeções Futuras: 
 

       Para o exercício de 2020, a 

administração da FUNDAHC continuou 

gerando estímulos ao corpo docente e 

técnico-administrativo da UFG, do Hospital 

e Maternidade Dona Íris, da Maternidade 

Nascer Cidadão, do Hospital e Maternidade 

Municipal Célia Câmara, visando a 

captação de novos projetos a serem 

financiados por instituições públicas ou 

privadas, objetivando a realização de 

estudos e/ou desenvolvimento de projetos 

nas diversas áreas vinculadas à saúde. 

7. No exercício financeiro de 2020, além dos 

projetos formalizados em exercícios anteriores, 

foram prospectados, conforme projeção 

estabelecida no Plano de Trabalho/2020, os 

seguintes projetos e atividades: 

 

  

Projeto firmado através do Convênio de nº 

328/2020 que entre si celebram o Municipio de 

Goiânia por intermédio da Secretaria Municipal 

de Saúde de Goiânia – SMS. A  Universidade 

Federal de Goiás – UFG e a Fundação de 

Apoio ao Hospital das Clinicas da UFG, com 

interveniência do Instituto de Patologia e Saúde 

Pública – IPTSP, Instituto de Ciências 

Biológicas – ICB e Faculdade de Farmácia  - 

FF, para execução do Projeto denominado de 

“Suporte Institucional ao Diagnóstico e Estudo 

:Ênfase ao Suporte laboratorial de combate ao 

Coronavirus - CORONAVIRUS COVID - 19”. 

 

- Assinatura: 15/05/2020 

- Vigência: 15/05/2020  a 15/01/2020 

- Valor: R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) 



- Processo nº 83169362 

- Autos MP nº 2020 0020 3542-FUND 

 

Em Elaboração  

                                                  Balanço Social – 2020 

Instituições/Órgãos Valor R$ Objeto 

SITAWI FINANÇAS DO BEM  

C.N.P.J:09.607.915/0001-34 

Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público  

Anuente: Instituto para o 

Desenvolvimento do Investimento Social  

Diretora Presidente: Paula Maria de 

Jancso Fabini 

R$ 480.769,23 Para aquisição de 

Equipamentos Hospitalares e 

para Contenção e Prevenção  

Exequente: Ministério Público Federal  - 

11ª Vara Federal  

Decisão de nº: 10018276 

Processo de nº: 1010770-

45.2020.4.01.3500 

Juiz Federal : Marcelo Meireles Lobão 

R$ 429.857,91  Para aquisição de Materiais 

médicos hospitalares (luvas, 

máscaras, capotes, EPIS, 

outros) medicamentos, 

equipamentos (exaustores, 

respiradores e outros , além das  

adequações dos espaços físicos 

necessárias para receber 

possíveis pacientes infectados, 

no âmbito do Hospital das 

Clinicas da UFG. 

Exequente: Ministério Público do 

Trabalho - 13ª Vara do Trabalho 

Processo de nº: 0011608-

66.2019.5.18.0013  

Executado: Portal Segurança Ltda – EPP 

e Outros       

Procurador do Trabalho: Marcello 

Ribeiro Silva                                                                                                                                                                                                                                      

R$ 10.846,99 Para aquisição de 

equipamentos de proteção 

individual (EPI) 

Exequente: Ministério Público do 

Trabalho  -  

Procedimento de 

nº:001297.2012.18.000/00  

Notificação de nº: 23522.2020 

Inquirido:Pronto Socorro para 

Queimaduras LTDA 

Notificação  

Procurador do Trabalho: Maria das 

Graças Prado Fleury 

R$ 19.954,56 Para aquisição de 

equipamentos de proteção 

individual (EPI) para utilização 

dos profissionais que atuam no 

atendimento dos doentes. 

 

Exequente: Ministério Público do 

Trabalho  -  

Procedimento de 

nº:000400.2012.18.000/2  

Notificação de nº: 25336.2020 

Investigado: Hospital Samaritano de 

 

R$ 10.800,00 

 

Para aquisição de 

equipamentos de proteção 

individual (EPI) para utilização 

dos profissionais que atuam no 

atendimento dos doentes. 



Elaborado: Claudieny Rodrigues Franco   

Enilza Maria de Paiva 

Goiânia LTDA 

Termo de Ajustamento de Conduta  nº 

633/2012 

Notificação Requisitória  

Procurador do Trabalho: Maria das 

Graças Prado Fleury 
Exequente: Ministério Público do 

Trabalho  -  

Procedimento de nº:PGEA 

20.02.1800.0000433/2020-36  

Inquirido: Companhia Ultragaz S/A, 

ACPCiv 000212575.2014.5.18.0081 

Certidão 

Tecnica do Ministério 

Público/Administração: Thalita 

Almeida Sousa 

R$ 39.548,91 Os recursos serão utilizados no 

combate à pandemia causada 

pelo novo Coronavírus - 

Covid-19 

Autor: Ministério Público do Trabalho   

Processo de nº:ACPCiv 0011643-

58.2016.5.18.0004 

Réu: Mira OTM Transportes Ltda 

Despacho 

Juiz Titular de Vara do Trabalho: 

Jeovana Cunha de Faria 

R$ 60.392,36 Os recursos deste processo são 

para aquisição de bens 

necessários à proteção dos 

profissionais de saúde e 

atendimento à população 

goiana infectada pelo novo 

Coronavírus 

Autor:1ª Vara Federal Subseção Judicial 

- Anapólis  

Decisão :10018276 

Procurador do Ministério do 

Trabalho: Olavo Balestra Neto e 

Linconln Pereira da Silva Meneguim 

R$51.461,21 Para aquisição e abastecimento 

de materiais médicos 

hospitalares (Luvas, máscaras, 

capotes, EPIS, e outros), 

medicamentos, equipamentos 

(exaustores, respiradores e 

outros), além das adequações 

dos espaços físicos necessários 

para receber possíveis 

pacientes infectados, no âmbito 

do Hospital das Clinicas da 

UFG 

Tribunal Regional do Trabalho 

Número do Processo:0098200-

19.2000.5.18.0001 

Número do Alvará: 996007522020 

Número da Conta Judicial 

:2555042210793014 

Número da Conta Judicial paga: 

02555042210793014 

 

Juiz Titular da Vara do 

Trabalho:KLEBER DE SOUZA WAKI  

R$ 500.000,00 Visando a aquisição de 

equipamentos médico-

hospitalares emergenciais. Os 

recursos são oriundos de 

multas depositadas no processo 

em razão de condenação do 

empregador por dano moral 

coletivo. 

Valor Total  R$ 1.603.631,17  



           Diretora Executiva da FUNDAHC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


