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Somos o que fazemos 
repetidamente. A excelên-
cia, portanto, não é um 
ato, mas um hábito.” 
Aristóteles “                           

 

 

 

 

 

 

                                                             

Relatório de Atividades consolidado, elaborado 

em plena harmonia com art. 23, inciso XV dos 

seus estatutos, e que pauta, detalhadamente, as 

ações de gestão empreendidas pela Diretoria Exe-

cutiva, com apoio dos colaboradores técnicos no 

decurso do exercício de 2019. 

ECDL 

 

 

exÄtà™Ü|É wx Tà|ä|wtwxá 



 

 

 

 

 

 

 

 

├ ┤ Proposição do Relatório  

├ ┤ Metas Articuladas pelo Diretor Executivo  

 

 

O conhecimento, que gera capacitação especializada e singular àqueles seriamente 

comprometidos, permanece em constante e vertiginosa expansão. O mundo, hoje, vivencia um 

cenário de inovações, e a FUNDAHC, no propósito de lograr genuíno triunfo na consecução dos 

objetivos estatutários, tem se dedicado gradualmente ao desenvolvimento e ampliação de suas 

atividades. 

Esta foi a vertente priorizada pela FUNDAHC no exercício de 2019, sendo que este 

Relatório de Atividades denota, com exatidão, a integração daquilo que foi planejado no decorrer 

do ano de 2018, e efetivamente executado no exercício subsequente. Traz, assim, os principais 

resultados alcançados em cada projeto angariado, dando ênfase ao desempenho nas atividades 

cumpridas que proporcionou, e tem proporcionado, significativa evolução no tocante aos atos de 

gestão. 

Nesta esteira, este Relatório de Atividades pretende assegurar vasta transparência, 

havendo sido elaborado sob diligente observância aos normativos que regem a produção dos 

documentos que integram a prestação de contas devida ao Ministério Público do Estado de Goiás, 

exprimindo, simultaneamente, a incessante solicitude pela consolidação dos princípios e 

regulamentos atinentes ao comando organizacional desta instituição, 

Buscou, portanto, conectividade das informações, certificando as expertises da 

FUNDAHC através das ações de destaque, pautadas no espaço atribuído aos projetos, e 

apresentação das instituições apoiadas. Ainda, sublinha conjuntamente as conquistas de nível 

institucional/internas, além das oportunidades exploradas ao longo do ano. Estas, por sua vez, 

impulsionam reflexão e recorrentes expectativas para o futuro. 

O ano de 2019 representou tempo de organização, transformação e aprimoramento 

rumo a uma gestão amadurecida, expandida e dinâmica, que consiste num agente acelerador e 

facilitador, agregando ainda mais robutez às ações voltadas para área da saúde pública e da 

pesquisa, firmando-se gradativamente como ente relevante aos parceiros. 

Concebida no ano de 1998, a FUNDAHC conserva-se, ao longo de seus 21 anos de 

existência, na implacável persecução dos objetivos que motivaram sua instituição, apoiando ações, 

estudos e pesquisas que visam atenuar o clamor público relativamente à saúde.



 

 

 

 

 
 
 

├ ┤ Preceitos Estatutários  

├ ┤ Composição e Regularidade dos Órgãos  

 

 

 CONSELHO CURADOR 

 Disposição estatutária 

- Art. 10. O Conselho Curador é o órgão de orientação superior da FUNDAHC, composto por nove 

membros, com mandato de quatro anos, para o qual poderão ser reconduzidos. 

Nome Cargo Investidura Encerramento 
- Cacilda Pedrosa de Oliveira Presidente 17/08/2018 25/01/2021 
- José Antonio de Morais Membro/Diretor Executivo 27/03/2019 25/04/2023 
- Edward Madureira Brasil Membro 07/02/2017 25/01/2021 
- Claci Fátima Weirich Rosso Membro 30/08/2018 25/01/2021 
- José Garcia Neto Membro 07/02/2017 25/01/2021 
- Maurício Guilherme Campos Viggiano Membro 07/02/2017 25/01/2021 
- Antônio Fernando Carneiro Membro 28/06/2018 25/01/2021 
- Paulo de Tarso Ferreira Castro Membro 07/02/2017 25/01/2021 
- Virgínia Visconde Brasil Membro 07/02/2017 25/01/2021 
 

 

 CONSELHO FISCAL 

 Disposição estatutária 

- Art. 15. O Conselho Fiscal é o órgão de controle interno e de caráter permanente da FUNDAHC, 

composto por três membros com mandato de dois anos, permitida a recondução. 

Nome Cargo Investidura Encerramento 
- Patrícia de Araújo Costa Caetano Presidente 17/04/2019 03/02/2021 
- Abia Alves dos Santos Membro 17/04/2019 03/02/2021 
- Walter Nilton Celestino da Silva Membro 17/04/2019 03/02/2021 
 

 

 DIRETORIA EXECUTIVA 

 Disposição estatutária 

- Art. 21. A Diretoria Executiva é o órgão central que coordena e superintende todas as atividades 

da FUNDAHC, composta por um diretor executivo escolhido pelo Conselho Curador cabendo-lhe, 

principalmente, fazer executar diretrizes fundamentais e as normas estatutárias e regimentais. 

Nome Cargo Investidura Encerramento 
- José Antonio de Morais Diretor Executivo 27/03/2019 25/04/2023 
 
 
 
 



 

 

 

 

├ ┤ Equipe de Gestão Administrativa  

 

 

 

 

É resolutamente imbatível que qualquer entidade, seja de caráter público ou privado, 

requer uma equipe de trabalho, cujo empenho seja continuadamente guiado, motivado. Este, 

contrariando o entendimento geral, é impulsionado não apenas pela recompensa salarial, mas 

também pelos resultados obtidos via consumação das finalidades institucionais da FUNDAHC. 

A comoção provinda pelo contato cotidiano com as pessoas que dependem da fluidez 

dos acordos celebrados pela entidade que as empregam, sejam no sentido de administrar ou 

financiar as atividades das instituições apoiadas, promovem inexprimível sensação de trabalho 

cumprido, alavancando a sedimentação e o sequente crescimento da FUNDAHC. 

Até 31 de dezembro de 2019, o quadro de colaboradores foi composto por  

empregados, cada qual, atuando internamente nos limites de suas atribuições, contribuiu, em 

incontestável confluência com os demais, para que a FUNDAHC pudesse pluralizar as atividades 

executadas, oportunizando o fidedigno implemento dos desígnios estatutários. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

├ ┤ Projetos  

 

 

♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯ 

 Disposição estatutária 

- Art. 5º. Para a consecução de seus objetivos, a FUNDAHC poderá: (...) 

II. celebrar convênios, contratos, acordos e ajustes com entidades públicas e privadas, pessoas 

físicas ou jurídicas, no País e no exterior, mantendo com as mesmas, permanentes intercâmbios. 

♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯ 

 
No exercício de 2019, a FUNDAHC operou a gestão administrativa e financeira de 41 

(quarenta e um) projetos dirigidos à execução de pesquisa, ensino e extensão intrinsecamente 

relacionados à saúde pública. Todos esses projetos são específicos da área da saúde e a maioria 

deles desenvolvidos no âmbito do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e 

outros nas Unidades Acadêmicas da Universidade Federal de Goiás 

       Desses 41 projetos, 34 foram firmados com instituições privadas para a realização de 

Estudos Clínicos no âmbito do Hospital das Clínicas da UFG e por pesquisadores com vínculos 

com a Universidade Federal de Goiás, 03 projetos foram firmados com o Município de Goiânia e 

03 projetos firmados com a Universidade Federal de Goiás. 

O quadro a seguir demonstra os valores recebidos em 2019 através dos 41 projetos executados 

pela FUNDAHC:  

 

Valores Recebidos pela FUNDAHC em 2019 
 

Projetos Executados pela Universidade Federal de 
Goiás, com apoio da FUNDAHC  
 

 R$                 18.868.974,59 
 

Projetos Executados pela FUNDAHC, mediante 
parceria com pessoas jurídicas diversas. 
 

R$                 56.646.538,26 
 

Valor Total  R$                 75.515.512,85          

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

├  Plano de Trabalho � ┤Atividades Executadas  

 

Em consonância com o Plano de Trabalho elaborado no exercício de 2018, foram 

planejadas para execução em 2019, as seguintes metas: 

3.1. ENSINO: Promover o apoio logístico e as condições administrativas e gerenciais necessárias 

para que o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – HC/UFG, as unidades 

acadêmicas da Universidade Federal de Goiás – UFG, o Hospital e Maternidade Dona Íris – HMDI 

e a Maternidade Nascer Cidadão – MNC pudessem cumprir o seu papel institucional de servir de 

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

ministrados pela Universidade Federal de Goiás – UFG, e também por outras instituições de 

ensino. 

3.2. PESQUISA: Proporcionar apoio administrativo e financeiro às várias atividades de pesquisas 

desenvolvidas na área de saúde no âmbito da Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás – HC/UFG, Hospital e Maternidade Dona Íris – HMDI e na 

Maternidade Nascer Cidadão – MNC, com destaque para a captação de projetos junto aos órgãos 

e instituições financiadoras de estudos e ensaios clínicos, a serem desenvolvidas por docentes e 

demais profissionais ligados às unidades acadêmicas da Universidade Federal de Goiás – UFG e 

por outras instituições de ensino. 

3.3. ASSISTÊNCIA À SAÚDE: Proporcionar apoio às atividades de caráter administrativo e 

gerencial necessárias para que o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – 

HC/UFG, seus setores e serviços, unidades e departamentos, bem como as Faculdades de 

Medicina, Enfermagem, Nutrição e Farmácia, além de outras unidades, o Hospital e Maternidade 

Dona Íris – HMDI e a Maternidade Nascer Cidadão – MNC, pudessem desenvolver os seus 

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

alta complexidade nas diversas áreas, como em patologias incluídas no grupo das de atenção 

primária e secundária. 

3.4. INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA: Proporcionar apoio na readequação da área 

física do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – HC/UFG, e de outras unidades 

de saúde da Universidade Federal de Goiás – UFG, do Hospital e Maternidade Dona Íris – HMDI e 

a Maternidade Nascer Cidadão – MNC, de acordo com os projetos e as necessidades 

apresentadas, uma vez que essas instituições constantemente necessitam de ampliação, 

reformas e reparos, para que promovam as mínimas condições possíveis em todas as atividades 



 

 

 

 

desenvolvidas. Da mesma forma na área de equipamentos e materiais permanentes, priorizando a 

aquisição e a atualização do parque tecnológico para atender as necessidades e a demanda por 

novas tecnologias. 

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

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

conhecimento, colaborando de forma eficaz no desenvolvimento das atividades de ensino, 

pesquisa, assistência e extensão no âmbito do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás – HC/UFG, e outras unidades, bem como do Hospital e Maternidade Dona Íris – HDMI e a 

Maternidade Nascer Cidadão – MNC, para que essas instituições desenvolvam 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 a serem desenvolvidos em conjunto com a 

Universidade Federal de Goiás – UFG e outros órgãos públicos nas esferas federal, estadual e 

municipal, seus conselhos, com a iniciativa privada. 

Todas as ações de gestão, quer administrativas e/ou financeiras, que foram praticadas 

pela FUNDAHC no exercício de 2019, corresponderam fielmente àquelas que foram previstas no 

Plano de Trabalho propagado no ano de 2018 seguindo, adiante, a formulação de quadro 

compreendendo respectiva defrontação. 

Plano de Trabalho » Metas Atividades Executadas 

4 - Dossiê » Projetos Previstos Ξ Executados 

4.1.1 - Um Estudo comparado à eficácia e 
segurança da insulina degludeca versus insulina 
detemir, ambas em combinação com insulina 
asparte, no tratamento de mulheres grávidas com 
diabetes tipo I – ID do protocolo nº NN1250-4300. 
 
Patrocinador do Projeto: Novo Nordisk 
Farmacêutica do Brasil Ltda. 
 
Coordenadora: Daniela Espíndola Antunes 
 
Início da Pesquisa: 04/04/2018 
 
Previsão de Término: 04/2021 
 
Previsão inclusos na pesquisa: 03 
 

4.1.1 - Este projeto está sendo desenvolvido no Serviço de Endocrinologia do 
Hospital das Clinicas da UFG, tendo como objetivo principal comparar o efeito 
no controle glicêmico da insulina degludeca uma vez ao dia, mais insulina 
asparte duas a quatro vezes ao dia nas refeições, e da insulina detemir uma ou 
duas vezes ao dia, mais insulina asparte duas a quatro vezes ao dia nas 
refeições na população de mulheres grávidas portadoras de diabetes mellitus 
tipo 1. 

Uma das principais atividades desenvolvidas no projeto foi o recrutamento 
de pacientes (mulheres grávidas ou que estavam querendo engravidar) no 
ambulatório de DM1, com visita dos pacientes programados de acordo com o 
protocolo do estudo. 

Foram realizadas também submissões de emendas e notificações ao comitê 
de ética. 

Desde o início do estudo até a elaboração deste relatório foram incluídos 
três pacientes no projeto de pesquisa, como havia sido planejado inicialmente. 

Atualmente, este estudo está em andamento, sendo 
realizado/acompanhado pelos seguintes profissionais: 
- Investigadora Principal: Daniela Espindola Antunes 
- Coordenador de Pesquisa: Adriano José de Carvalho (Colaborador da 
FUNDAHC com vínculo CLT) 
- Subinvestigadora e Discente: Patrícia Novais Rabelo 
- Subinvestigadora e Discente: Allyne Fernanda de Paula 
 
Documentos comprobatórios: Anexo 1  

4.1.2 - Um Estudo randomizado duplo cego, 
controlado por placebo, de grupo paralelo, 
multicêntrico, e orientado por desfechos, de fase III 
para investigar a eficácia e a segurança da 
finerenoma, adicionado ao padrão de tratamento, na 
progressão de doença renal em participantes com 
diabetes mellitus tipo 2, e diagnostico clínico de 
doença renal diabética – FIDELIO – DKD com o 
número Bayer 16244. 

4.1.2 - Este estudo está sendo desenvolvido no Serviço de Endocrinologia do 
Hospital das Clinicas da UFG, e tem como objetivo principal demonstrar, além 
do padrão de tratamento, a finerenoma (medicação em estudo) que é superior 
ao placebo para retardar a progressão de doença renal em pacientes com 
Diabetes Mellitus tipo 2. 

Foram realizadas várias atividades na condução desta pesquisa, das quais 
tornaram-se salutar mencionar: 
- Recrutamentos, já encerrados, de pacientes do ambulatório de DM2. 
- Visitas aos pacientes programados de acordo com o protocolo do estudo. 



 

 

 

 

 
Patrocinador do Projeto: BAYER S.A 
 
Coordenadora: Daniela Espíndola Antunes 
 
Início da Pesquisa: 01/01/2018 
 
Previsão de Término: 20/12/2019 
 
Pacientes inclusos na Pesquisa: 2 
 

- Submissões de emendas e notificações ao comitê de ética. 
Neste estudo foram incluídos dois pacientes conforme planejado 

inicialmente. 
Atualmente este projeto está em andamento, sendo acompanhado pelos 

seguintes profissionais: 
- Investigadora Principal: Daniela Espindola Antunes 
- Coordenador de Pesquisa: Adriano José de Carvalho (Colaborador da 
FUNDAHC com vínculo CLT) 
- Subinvestigadora e Discente: Patrícia Novais Rabelo 
- Subinvestigadora e Discente: Allyne Fernanda de Paula 
 
Documentos comprobatórios: Anexo 2 
 

4.1.3 - Um estudo randomizado, duplo cego, 
controlado por placebo, de grupo paralelo, 
multicêntrico, orientado por desfechos, de fase III, 
para investigar a eficácia e a segurança da 
finerenona na redução da morbidade e mortalidade 
cardiovascular em participantes com diabetes 
mellitus tipo 2, e diagnóstico clínico de doença renal 
diabética além do padrão de tratamento – “FIGARO” 
com o número Bayer 17530. 
 
Patrocinador do Projeto: BAYER S/A 
 
Coordenadora: Daniela Espíndola Antunes 
 
Início da Pesquisa: 01/01/2018 
 
Previsão de Término: 2022 
 
Pacientes inclusos na pesquisa: 3 
 

4.1.3 - Este estudo está sendo desenvolvido no Serviço de Endocrinologia do 
Hospital das Clinicas da UFG, e tem como objetivo principal demonstrar além 
do padrão de tratamento a finerenona que é superior ao placebo para retardar 
o momento do primeiro episódio de mortalidade e morbidade cardiovascular 
(CV) em participantes com diabetes mellitus do tipo 2 (DMT2), e o diagnóstico 
clínico de Nefropatia diabética (ND). 

Desde o início do estudo até a elaboração deste relatório, foram incluídos 
três pacientes no Projeto de Pesquisa, conforme planejado inicialmente. 

Atualmente este projeto está em andamento, sendo acompanhado pelos 
seguintes profissionais: 
- Investigadora Principal: Daniela Espindola Antunes 
- Coordenador de Pesquisa: Adriano José de Carvalho (Colaborador da 
FUNDAHC com vínculo CLT) 
- Subinvestigadora e Discente: Patrícia Novais Rabelo 
- Subinvestigadora e Discente: Allyne Fernanda de Paula 
 
Documentos comprobatórios: Anexo 3 
 

4.1.4 - Estudo Fase 1/3 Randomizado de Grupos 
Paralelos, Controlado por Medicação Ativa Duplo 
Cego para demonstrar a Equivalência da 
Farmacocinética, e não Inferioridade da Eficácia do 
CT-P10 3.3 em comparação com Rituxan, cada um 
administrado em combinação com Ciclofosfamida, 
Vincristina e Prednisona (CVP) em Pacientes com 
Linfoma Folicular Avançado. 
 
Patrocinador do Projeto: PPD Development 
 
Coordenadora: Daniele Leão 
 
Início da Pesquisa: 05/08/2015 
 
Previsão de Término: 2019 
 
Pacientes inclusos na pesquisa: 03 

4.1.4 - Este estudo está sendo desenvolvido no Departamento de Hematologia 
e Oncologia/Unidade de Pesquisa Clinica do Hospital das Clinicas da UFG, e 
tem como objetivo principal demonstrar a equivalência da farmacocinética, e 
não inferioridade da Eficácia do CT-P10 em comparação com Rituxan, em 
pacientes com linfoma folicular avançado. 

As principais atividades desenvolvidas na execução deste projeto no 
Período Central foi a inclusão de exames físicos, clínicos, laboratoriais e de 
imagem, infusão da droga do estudo, administração do CVP, relatório de 
eventos adversos. 

No período de manutenção do estudo foram realizados exames físicos, 
clínicos, laboratoriais e de imagem, infusão da droga do estudo, relatório de 
eventos adversos. 

Desde o início do estudo até a elaboração deste relatório, foram incluídos 
três pacientes no Projeto de Pesquisa, conforme planejado inicialmente. 

Atualmente este projeto está em andamento, sendo acompanhado pelos 
seguintes profissionais: 
- Subinvestigador e Docente: Renato Sampaio Tavares 
- Coordenadora do Projeto: Daniele Leão Cordeiro de Farias (Colaboradora 
vinculada à EBSERH) 
- Coordenadora de Pesquisa: Tayse Silva dos Santos (Colaboradora da 
FUNDAHC com vínculo CLT) 
- Coordenadora de Pesquisa: Leila Crystina Dias Zorzin 
- Prestadora de Serviço e Enfermeira: Ana Clara de Lima 
 
Documentos comprobatórios: Anexo 4 
 

4.1.5 - Estudo de fase 3, Randomizado, Controlado 
por Placebo, Duplo Cego, da Terapia de Manutenção 
com Ixazomibe Oral em participantes recentemente 
diagnosticados com Mieloma Múltiplo, após terapia 
inicial não tratada com transplante de Células 
Tronco. Protocolo C16021. 
 
Patrocinador do Projeto: Millennium 
Pharmaceuticals 
 
Coordenadora: Daniele Leão 
 
Início da Pesquisa: 26/01/2016 

4.1.5 - Este estudo está sendo desenvolvido no Departamento de Hematologia 
e Oncologia – Unidade de Pesquisa Clinica do Hospital das Clinicas da UFG, 
cujas  principais atividades desenvolvidas para a condução desta pesquisa 
foram as atividades de triagem, que incluem assinatura de TCLE, critérios de 
inclusão e exclusão, história clínica e de medicamentos, dados demográficos, 
exames físicos, clínicos, laboratoriais e de imagem. 

Atividades de Tratamento: incluem exames físicos, clínicos, laboratoriais e 
administração do produto investigacional e atividades de acompanhamento 
que incluem exames físicos, clínicos, laboratoriais e de imagem. 

Desde o início do estudo até a elaboração deste relatório foram incluídos 
seis pacientes no projeto de pesquisa, conforme planejado inicialmente. 

Atualmente este projeto está em andamento, sendo acompanhado pelos 
seguintes profissionais: 



 

 

 

 

 
Previsão de Término: 2023 
 
Pacientes inclusos na pesquisa: 06 
 

- Subinvestigador e Docente: Renato Sampaio Tavares 
- Coordenadora do Projeto até junho de 2019: Daniele Leão Cordeiro de 
Farias (Colaboradora vinculada à EBSERH) 
- Coordenadora do Projeto desde 13 de junho de 2019: Yana de Sousa 
Rabelo (Colaboradora vinculada à EBSERH) 
- Coordenadora de Pesquisa: Tayse Silva dos Santos (Colaboradora da 
FUNDAHC com vínculo CLT) 
- Coordenadora de Pesquisa: Leila Crystina Dias Zorzin (Prestadora de 
Serviço) 
- Prestadora de Serviço e Enfermeira: Ana Clara de Lima 
 
Documentos comprobatórios: Anexo 5 
 

4.1.6 - Estudo de Fase 3, Randomizado, Duplo Cego 
de PF 05280586 em comparação com rituximabe 
para tratamento de primeira linha de pacientes com 
linfoma folicular CD20 positivo, com baixa carga 
tumoral. Protocolo Pfizer nº. B3281006. 
 
Patrocinador do Projeto: ICON Pesquisas Clinicas 
LTDA. 
 
Nome da Coordenadora: Daniele Leão 
 
Início da Pesquisa: 19/04/2016 
 
Previsão de Término: 2018 
 
Pacientes inclusos na pesquisa: 01 
 

4.1.6 - Este estudo está sendo desenvolvido no Departamento de Hematologia 
e Oncologia – Unidade de Pesquisa Clinica do Hospital das Clinicas da UFG, 
cujas   principais atividades desenvolvidas para a condução desta pesquisa 
foram as atividades de triagem que incluem assinatura de TCLE, critérios de 
inclusão e exclusão, história clínica e de medicamentos, dados demográficos, 
exames físicos, clínicos, laboratoriais e de imagem. 

Atividades de Tratamento: incluem exames físicos, clínicos, laboratoriais e 
administração do produto investigacional e atividade de acompanhamento que 
inclui exames físicos, clínicos, laboratoriais e de imagem. 

Desde o início do estudo até a elaboração deste relatório, houve a inclusão 
de apenas um paciente no projeto de pesquisa, conforme planejado 
inicialmente. 

Foram realizadas as etapas iniciais de triagem, randomização, tratamento, 
sendo que as de acompanhamento estão finalizadas. 

O Patrocinador ainda não divulgou o resultado deste estudo. 
Este projeto está sendo acompanhado pelos seguintes profissionais: 

- Subinvestigador e Docente: Renato Sampaio Tavares 
- Coordenadora do Projeto até junho de 2019: Daniele Leão Cordeiro de 
Farias (Colaboradora vinculada à EBSERH) 
- Coordenadora de Pesquisa: Tayse Silva dos Santos (Colaboradora da 
FUNDAHC com vínculo CLT) 
 
Documentos comprobatórios: Anexo 6 
 

4.1.7 - Estudo de fase III, multicêntrico, duplo cego, 
randomizado, controlado por placebo do AG – 120 
em combinação com azacitidina em sujeitos com 
idade > 18 anos, com Leucemia Mieloide Aguda com 
uma Mutação IDH1 não tratada anteriormente. 
  
Patrocinador do Projeto: Agios Pharmaceutica LS, 
Inc. 
 
Coordenador: Renato Sampaio Tavares 
 
Início da Pesquisa: 28/02/2018 
 
Previsão de Término: 09/2022 
 
Pacientes inclusos na pesquisa: 02 
 

4.1.7 - Este estudo está sendo desenvolvido no Departamento de 
Hematologia/Centro de Pesquisa Clinica do Hospital das Clinicas da UFG, 
cujas principais atividades desenvolvidas para condução desta pesquisa foram 
a pré-seleção de pacientes para o estudo, coleta de sangue para detecção de 
mutação IDH1, e atividades regulatórias e emendas de Protocolo. 

No início deste estudo havia sido feito planejamento para inclusão de dois 
pacientes, sendo pré-selecionados sete pacientes, porém, nenhum com a 
mutação IDH1. 

Necessário mencionar que não foram incluídos pacientes neste estudo. 
O Patrocinador ainda não divulgou o resultado deste estudo. 
Este projeto está sendo acompanhado pelos seguintes profissionais: 

- Subinvestigador e Docente: Renato Sampaio Tavares 
- Subinvestigadora: Daniele Leão Cordeiro de Farias (Colaboradora 
vinculada à EBSERH) 
- Subinvestigadora: Yanna de Sousa Rabelo (Colaboradora vinculada à 
EBSERH) 
- Coordenadora de Pesquisa: Tayse Silva dos Santos (Colaboradora da 
FUNDAHC com vínculo CLT) 
 
Documentos comprobatórios: Anexo 7 
 

4.1.8 - Estudo Aberto Randomizado (2:1) Fase 2b do 
Estudo de Dasatinibe Vs. Imatinibe, em pacientes 
em fase crônica que não responderam de forma 
ideal aos três meses de Terapia com 400 MG de 
Imatinibe. Protocolo Nº CA180 -399. 
 
Patrocinador do Projeto: Icon Pesquisas Clínicas 
Ltda. 
 
Coordenador: Renato Sampaio 
 
Início da Pesquisa: 12/12/2014 
 
Previsão de Término: 2020 

4.1.8 - Este estudo está sendo desenvolvido no Departamento de 
Hematologia/Centro de Pesquisa Clinica do Hospital das Clinicas da UFG, 
cujas principais atividades desenvolvidas para a condução desta pesquisa 
foram serviços de triagem: TCLE  assinado, histórico médico e de doenças, 
exames físicos, sinais vitais, ECG, Ecocardiograma, Raio –X torácico, exames 
laboratoriais clínicos, Citogenética, análise molecular (Q – PCR), 
medicamentos anteriores e concomitantes, Randomização. 

Consolidação: Exames físicos, sinais vitais, teste de gravidez, raios-X 
torácicos, exames laboratoriais clínicos, análise molecular/Q – PCR, 
Citogenética, análise mutacional, distribuir/preservar medicamento, avaliar o 
uso do medicamento do estudo, e fazer o acompanhamento por contato 
telefônico. 

Desde o inicio do estudo até a presente data foram incluídos vinte e um 
pacientes no estudo 



 

 

 

 

 
Pacientes inclusos na pesquisa: 21 
 

Necessário mencionar que foram randomizados vinte e um pacientes, 
sendo que dois pacientes ainda estão em tratamento e três pacientes estão em 
acompanhamento. 

Este projeto está sendo acompanhado pelos seguintes profissionais: 
- Coordenador do Projeto e Docente: Renato Sampaio Tavares 
- Subinvestigadora: Daniele Leão Cordeiro de Farias (Colaboradora 
vinculada à EBSERH) 
- Subinvestigadora: Yanna de Sousa Rabelo (Colaboradora vinculada à 
EBSERH) 
- Coordenadora de Pesquisa: Tayse Silva dos Santos (Colaboradora da 
FUNDAHC com vínculo CLT) 
 
Documentos comprobatórios: Anexo 8 
 

4.1.9 - Estudo para avaliar o fármaco SAR650984 – 
Isatuximabe da Sanofi, doravante denominado 
produto em investigação, de acordo com protocolo 
intitulado estudo de fase 1/2 para avaliar a 
segurança, farmacocinética e eficácia do 
isatuximabe em associação com cemiplimabe em 
pacientes com mieloma múltiplo recidivante 
/refratário - Protocolo nº TCD 14906. 
 
Patrocinador do Projeto: Sanofi – Aventis 
 
Nome do Coordenador: Renato Sampaio 
 
Início da Pesquisa: 10/2018 
 
Previsão de Término: 10/2026 
 
Pacientes inclusos na pesquisa: 02 
 

4.1.9 - Este estudo está sendo desenvolvido no Departamento de 
Hematologia/Centro de Pesquisa Clinica do Hospital das Clinicas da UFG, 
cujas principais atividades desenvolvidas para a condução desta pesquisa 
foram os serviços de triagem: TCLE assinado; histórico médico e de doenças; 
exame físico; sinais vitais, ECG, raio–X torácico, exames laboratoriais clínicos, 
Citogenética; Fish, medicamentos concomitantes e Randomização. 

Na fase de treinamento foram realizados os exames físicos; sinais vitais; 
exames laboratoriais; avaliação de doenças; medicações concomitantes, 
eventos adversos e infusão das medicações. 

Nas atividades regulatórias foram feitas emendas de Protocolo, desvios de 
Protocolo, envio de eventos adversos sérios local e mundial. 

Necessário mencionar que foram randomizados dois pacientes, sendo um 
retirado do estudo por progressão da doença, e ou outro continua em 
tratamento. 

Este projeto está sendo acompanhado pelos seguintes profissionais: 
- Coordenador do Projeto e Docente: Renato Sampaio Tavares 
- Subinvestigadora: Daniele Leão Cordeiro de Farias (Colaboradora 
vinculada à EBSERH) 
- Subinvestigadora: Yanna de Sousa Rabelo (Colaboradora vinculada à 
EBSERH) 
- Coordenadora de Pesquisa: Tayse Silva dos Santos (Colaboradora da 
FUNDAHC com vínculo CLT) 
 
Documentos comprobatórios: Anexo 9 
 

4.1.10 – Estudo de Fase 3 duplo cego, controlado 
por placebo do quizaetinibe (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). 
 
Patrocinador do Projeto: Daiichi Sankyo, Inc. 
 
Coordenador: Renato Sampaio 
 
Início da Pesquisa: 29/10/2018 
 
Previsão de Término: 29/10/2020 
 
Pacientes inclusos na pesquisa: 01 
 

4.1.10 - Este estudo está sendo desenvolvido no Departamento de 
Hematologia/Centro de Pesquisa Clinica do Hospital das Clinicas da UFG, 
cujas principais atividades desenvolvidas para a condução desta pesquisa 
foram a pré-seleção de pacientes para o estudo, coleta de sangue para 
detecção de mutação FLT3 e atividades regulatórias, além das emendas de 
protocolo. 

Era esperada a inclusão de apenas um paciente, mas foram pré-
selecionados cinco, porém, nenhum tinha a mutação FTT3 para prosseguir no 
Estudo. 

Através dos recursos recebidos deste projeto foram adquiridos três novos 
armários para o armazenamento dos materiais do estudo. 

Atualmente este projeto está sendo acompanhado pelos seguintes 
profissionais: 
- Coordenador do Projeto e Docente: Renato Sampaio Tavares 
- Subinvestigadora: Daniele Leão Cordeiro de Farias (Colaboradora 
vinculada à EBSERH) 
- Subinvestigadora: Yanna de Sousa Rabelo (Colaboradora vinculada à 
EBSERH) 
- Coordenadora de Pesquisa: Tayse Silva dos Santos (Colaboradora da 
FUNDAHC com vínculo CLT) 
 
Documentos comprobatórios: Anexo 10 
 

4.1.11 - Estudo de fase III randomizado, observador 
cego, controlado por placebo, multicêntrico, com 
20.875 sujeitos. Os sujeitos receberão três 
vacinações (Dia 0, Dia 0 + seis meses, Dia 0 + 12 
meses), com acompanhamento de eficácia de treze 
meses após a dose 3, e acompanhamentos de 
casos de hospitalização por dengue de 36 meses 
após a dose 3 – CYD15. 
 
Patrocinador do Projeto: Sanofi-Aventis 

4.1.11 - Este estudo está sendo desenvolvido no Setor de Urgência 
Pediátrica/SERUPE do Hospital das Clinicas da UFG/EBSERH, cujas 
principais atividades desenvolvidas foram: 
- Notificações enviadas ao Comitê de Ética em Pesquisa do HC/UFG. 
- Revisão geral e organização dos documentos do estudo, preparando para 
arquivamento. 
- Envio de cartas para informar aos participantes e aos familiares o grupo no 
qual faziam parte, com relação a exposição prévia para dengue: soropositivos, 
soronegativos indeterminados, sem amostra coletada. 
- Envio de cartas informando sobre o braço do participante no estudo: recebeu 



 

 

 

 

Farmacêutica S/A 
 
Investigador Principal: Maria Selma Neves da 
Costa 
 
Início da Pesquisa: 2012 
 
Fases do Projeto: 
1. Encerramento da vigilância febril no estudo 
2. Analisando e revisando os dados e verificação de 
pendências 
3. Recebendo e arquivando os resultados de 
exames; informar os resultados de exames aos 
participantes 
4. Previsão de término: 2021 
 

vacina contra dengue ou placebo. 
- Envio de cartas para os participantes que não apresentaram dengue, ou 
tiveram resultados sorológicos inconclusivos e receberam a vacina do Estudo 
CYD15 (soronegativos, indeterminados e indeterminados sem amostra), com 
dados referentes ao seguro saúde ofertado pelo Patrocinador Sanofi Pasteur. 
- Ligações telefônicas para as famílias participantes para confirmar o 
recebimento das cartas e esclarecer possíveis dúvidas. 
- Foram realizadas ligações para famílias participantes para confirmar o 
recebimento das cartas e esclarecer possíveis dúvidas. 
- Visitas domiciliares às famílias com direito ao seguro saúde, visando 
esclarecer dúvidas e ajudar no preenchimento dos documentos. 
- Assistência médica aos participantes. 

Das metas e Etapas Alcançadas: 
- Envio de todas as cartas aos participantes. 
- Ligações telefônicas para todos os participantes, embora tenha sido 
interrompido o contato com algumas famílias, a maioria dos participantes 
receberam comunicação. 
- Visitas domiciliares realizadas com sucesso para um grande número de 
famílias participantes, havendo visitas sem sucesso (mudança para outros 
municípios, estados e até de país). 

Resultados e produtos obtidos: 
- O estudo CYD 15 da América Latina alcançou satisfatoriamente seu objetivo 
clínico primário. Os resultados mostraram uma redução global significativa de 
60,8% dos casos de dengue (IC 95%, 52% - 68) em criança e adolescentes de 
9 a 16 anos de idade, após um esquema de vacinação de três doses. A 
eficácia foi observada contra cada um dos quatro sorotipos de dengue: 
Sorotipo 1 – 50,3%; Sorotipo 1 – 42,3%; Sorotipo 3 – 74%; Sorotipo 4: 77,7%. 

Publicações: Primeiro artigo publicado no The New England Jornal of 
Medicine 
- Link: http://www.nejm.org/doi//pdf/10.1056/NEJMoa1411037 

Contribuições e melhorias à infraestrutura da UFG: 
- Doação de materiais para a assistência do Setor de Urgência Pediátrica, 
esfigmomanômetro, termômetros, oxímetros de pulso, máscara laríngea, 
agulha para infusão intraóssea. 
- Doação de freezer (menos 80) para a Unidade de Pesquisa Clínica do 
HC/UFG Ebserh. 
- Doação de geladeira de vacinas para sala de vacinas do HC/UFG Ebserh. 
- Forno microondas para sala de repouso médico Serupe HC/UFG Ebserh. 

Atualmente este projeto está sendo acompanhado pelos seguintes 
profissionais: 
- Principal Investigador: Maria Selma Neves da Costa 
- Subinvestigador: Flávio H. A. Lima 
- Coordenadora de Pesquisa: Larissa Silva Magalhães 
 
Documentos comprobatórios: Anexo 11 
 

4.1.12 - Estudo de fase III, multicêntrico, 
randomizado, de grupos paralelos, duplo cego, 
controlado por placebo para avaliar eficácia e a 
segurança do ocrelizumabe em adultos com 
Esclerose Múltipla Progressiva Primária. 
Randomizado. Protocolo nº WA 25046 
 
Patrocinador do Projeto: PPD Development, LLC 
 
Coordenador: Denise Sisterolli Diniz 
 
Início da Pesquisa: 2013 
 
Previsão de Término: 2020 
 
Pacientes inclusos na pesquisa: 02 
 

4.1.12 - Este estudo está sendo desenvolvido no Departamento de 
Neurologia/Centro de Pesquisa Clinica do Hospital das Clinicas da UFG, cujas 
principais atividades desenvolvidas foram as infusões com medicamento e 
análise dos resultados. 

Desde o início do projeto até a presente data foram incluídos dois pacientes, 
conforme planejado inicialmente. 

Atualmente este projeto está sendo acompanhado pelos seguintes 
profissionais: 
- Neuropsicóloga e Docente: Andréia Mendonça 
- Neurologista e Docente: Taysa Alexandrino 
- Oftalmologista e Docente: Alexandre Taleb 
- Neurologista e Docente: Denise Sisterolli 
- Neurologista e Docente: Kin Ir Sen 
- Neurologista e Docente: Marcos Alexandre Diniz 
 
Documentos comprobatórios: Anexo 12 
 

4.1.13 - Estudo Clínico referente ao Protocolo nº 
WA21092, estudo 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. 
 
Patrocinador do Projeto: F. Hoffmann – LA Roche 
Ltda 
 

4.1.13 - Este estudo está sendo desenvolvido no Departamento de 
Neurologia/Centro de Pesquisa Clinica do Hospital das Clinicas da UFG, cujas 
principais atividades desenvolvidas foram realizações de infusões com 
medicamentos e análises dos resultados. 

Desde o início do projeto até a presente data foram incluídos três pacientes, 
conforme planejado inicialmente. 

Atualmente este projeto está sendo acompanhado pelos seguintes 
profissionais: 
 
- Neurologista e Docente: Andréia Mendonça 



 

 

 

 

Coordenador: Denise Sisterolli Diniz 
 
Início da Pesquisa: 2010 
 
Previsão de Término: 2021 
 
Pacientes inclusos na pesquisa: 03 
 

- Neurologista e Docente: Taysa Alexandrino 
- Oftalmologista e Docente: Alexandre Taleb 
- Neurologista e Docente: Denise Sisterolli 
- Neurologista e Docente: Kin Ir Sen 
- Neurologista e Docente: Marcos Alexandre Diniz 
 
Documentos comprobatórios: Anexo 13 
 

4.1.14 - 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-1ª i.m uma vez por 
semana em pacientes pediátricos com esclerose 
múltipla. Protocolo nº CFTY720D2311. 
 
Patrocinador do Projeto: Novartis 
 
Coordenador: Denise Sisterolli Diniz 
 
Início da Pesquisa: 2015 
 
Previsão de Término: 2020 
 
Pacientes inclusos na pesquisa: 01 
 

4.1.14 - Este estudo está sendo desenvolvido no Departamento de 
Neurologia/Centro de Pesquisa Clínica do Hospital das Clinicas da UFG, cujas 
principais atividades desenvolvidas foram infusões com medicamentos e 
análises dos resultados. 

Desde o início do projeto até a presente data foi incluído um paciente, 
conforme planejado inicialmente. 

Atualmente este projeto está sendo acompanhado pelos seguintes 
profissionais: 
 
- Neurologista e Docente: Andréia Mendonça 
- Neurologista e Docente: Taysa Alexandrino 
- Oftalmologista e Docente: Alexandre Taleb 
- Neurologista e Docente: Denise Sisterolli 
- Neurologista e Docente: Kin Ir Sen 
- Neurologista e Docente: Marcos Alexandre Diniz 
 
Documentos comprobatórios: Anexo 14 
 

4.1.15 - Estudo de Pesquisa Clínica denominado 
“Estudo Neratinibe Capecitabina Versus Lapatinibe 
Capecitabina em pacientes com câncer de mama 
HER2 + metastático, que receberam duas ou HER2 
– Directed mais regimes prévios no contexto 
metastático”. 
 
Patrocinador: Puma Biotechnology, Inc. 
 
Pesquisador Principal: Ruffo de Freitas Junior 
 
Coordenadora: Danielle Cristina Silva Roriz Maia 
 
Início da Pesquisa: 2015 
 
Previsão de Término: 2020 
 
Pacientes inclusos na pesquisa: 01 
 

4.1.15 - Este estudo está sendo desenvolvido no Centro Avançado de 
Diagnóstico de Mama - CORA do Hospital das Clinicas da Universidade 
Federal de Goiás. Estudo Randomizado, Multicêntrico, Internacional, aberto, 
controlado por ativo, paralelo da combinação de neratinibe mais capecitabina 
versus a combinação de lapatinibe mais capecitibabina em pacientes MBC 
HER2+, que receberam dois ou mais regimes direcionados ao HER2 anteriores 
em condição metastática. 

Os pacientes serão randomizados em uma proporção 1:1 para um dos 
seguintes grupos de tratamento: 
- Grupo A: Neratinibe (240mg uma vez ao dia) + capecitabina (1500mg/m2 
diariamente, 750mg/2mduas vezes ao dia) 
- Grupo B: Lapatinibe (1250 mg uma vez ao dia) + capecitabina (2000 
mg/m2diariamente.1000 mg/m2 duas vezes ao dia) 

No início do projeto, a previsão era incluir um paciente, mas, no decorrer da 
execução não houve inclusão de pacientes até o fechamento deste Relatório. 

Atualmente este projeto está sendo acompanhado pelos seguintes 
profissionais: 
- Docente e PI: Ruffo de Freitas Junior 
- Residente e SI: Elisa Bastos 
- Residente e SI: Hugo Bayeh 
- Médica Mastologista e SI: Rosemar Macedo Sousa Rahal 
- Médico Mastologista e SI: Leonardo Ribeiro Soares 
- Radiologista: Walsir Faganelo Fiori 
- Médico Oncologista e SI: Augusto Ribeiro Gabriel 
- Médica Oncologista e SI: Márcia Vilela Gonçalves 
 
Documentos comprobatórios: Anexo 15 
 

4.1.16 - Estudo do Ensaio Clínico Randomizado de 
Prevenção Primária de Morte na Cardiopatia 
Chagásia Crônica: Uso de Amiodarona Versus 
Cardio desfibrilador Implantável. 
 
Patrocinador: ST Jude Medical Brasil Ltda. 
 
Investigador Principal: Salvador Rassi 
 
Início da Pesquisa: 11/2015 
 
Previsão de Término: 11/2022 
 
Pacientes inclusos na pesquisa: 16 
 

4.1.16 - Este estudo está sendo desenvolvido no Departamento de Clínica 
Médica do Serviço de Cardiologia do Hospital das Clinicas da Universidade 
Federal de Goiás. As principais atividades desenvolvidas neste projeto foram: 
- A realização de visitas dos pacientes, com histórias clínicas completa e 
exame físico. 
- Coleta, realização e análise de exames do protocolo. 
- Visitas de seguimento de acordo com o cronograma do estudo. 
- Coleta, realização e análise de exames de seguimento de acordo com o 
cronograma do estudo. 
- Avaliação de segurança dos medicamentos, com avaliação de eventos 
adversos sérios e não sérios. 
- Avaliação da resposta ao tratamento instituído, de acordo com o cronograma 
do Estudo. 

Desde o início do projeto até o fechamento deste relatório foram incluídos 
dezesseis pacientes e não quarenta e oito, conforme previsto inicialmente. 

Atualmente este projeto está sendo acompanhado pelos seguintes 
profissionais: 
- Investigador e Docente: Salvador Rassi 



 

 

 

 

- Subinvestigador e Docente: Luiz Antônio Batista de Sá 
- Subinvestigador e Docente: Fabrício Alves Araújo 
- Coordenadora de Pesquisa e Farmacêutica: Elis Freitas 
- Coordenadora de Pesquisa e Enfermeira: Sandra Costa 
 
Documentos comprobatórios: Anexo 16 
 

4.1.17 - Estudo Clínico sobre o Bimatoprosta SR 
(Medicamento do Estudo) intitulado “Eficácia e 
Segurança de Bimatoprosta SR em pacientes com 
Glaucoma de Ângulo Aberto ou Hipertensão Ocular”. 
 
Patrocinador do Projeto: PPD do Brasil Suporte a 
Pesquisa Clinica Ltda. 
 
Investigador Principal: Leopoldo Magacho dos 
Santos 
 
Início da Pesquisa: 2015 
 
Previsão de Término: 2019 
 
Pacientes inclusos na pesquisa: 10 
 

4.1.17 - Este estudo está sendo desenvolvido no Centro de Referência em 
Oftalmologia –CEROF do Hospital das Clinicas da Universidade Federal de 
Goiás, e tem como objetivo mavaliar a eficácia do bimatoprosta SR em 
pacientes com GPAA ou HO. As principais atividades desenvolvidas foram a 
inclusão e acompanhamento de pacientes com GPAA ou HO após implante 
intracameral do Bimatoprosta SR. 

Desde o início do projeto até o fechamento deste relatório foram incluídos 
cinco pacientes e não dez, conforme previsto inicialmente. 

Através dos recursos recebidos foi possível equipar uma sala para pesquisa 
dentro do Centro de Referência em Oftalmologia – CEROF. 

Foram adquiridos também uma mesa de reunião e cadeiras para oito 
pessoas, armários, notebook e impressora em estação especifica, além de 
uma adega que é utilizada para armazenar as Medicações sob temperaturas 
específicas. 

A sala também é utilizada pela equipe do CEROF para reuniões e 
encontros. 

Conta-se ainda com dois aparelhos cedidos para a pesquisa, sendo um 
microscópio especular (Konan) e um paquímetro ultrassônico. 

Atualmente este projeto está sendo acompanhado pelos seguintes 
profissionais: 
- Investigador Principal e Docente: Leopoldo Magacho do Santos Silva 
- Investigador e Discente: Lucas Costa Silva 
- Investigador e Discente: Claudia Gomide Vilela de S. Franco 
- Investigador e Discente: Régis de Paiva Borges 
 
Documentos comprobatórios: Anexo 17 
 

5 - Contrato de Prestação de Serviços a ser firmado 
com a Universidade Federal de Goiás/Hospital das 
Clínicas, objetivando a continuidade na execução do 
projeto denominado “Apoio às atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e assistência médica à saúde 
comunitária do Hospital das Clínicas da UFG”, que 
tem por finalidade a realização de atividades de 
gestão administrativa e financeira, compreendendo 
todas as atividades de gerenciamento, recrutamento, 
seleção, treinamento, administração do pessoal em 
todas suas fases, compreendendo despesas com 
serviços de hospedagem, deslocamentos, bem 
como aquisições de materiais de uso médico 
hospitalar, medicamentos e equipamentos 
necessários ao bom andamento das atividades. 
 
- Início da Execução: 01/12/2017 
 
- Término da Vigência: 30/11/2018 
 
1º Termo Aditivo 
- A partir de 01/12/2018 até 30/11/2019 
 
- Objetivo Geral: 
Dar continuidade no desenvolvimento de atividades 
de assistência multiprofissional, ensino, pesquisa e 
extensão a ser prestada pelo Hospital das Clínicas 
da UFG nas suas diversas áreas de atuação, 
mediante disponibilização de pessoal devidamente 
qualificada para desenvolvimento de atividades de 
apoio administrativo, assistência, ensino e extensão. 
 
- Das metas a serem atingidas em 2019: Para 
consecução dos objetivos propostos, a FUNDAHC 
tem disponibilizado para o Hospital das Clínicas da 
UFG um quantitativo razoável de pessoal técnico-
administrativo nas diversas áreas do conhecimento 
(medicina, enfermagem, farmácia, nutrição, 
administração e outros), bem como materiais 

5 – Em face da gestão administrativa e financeira, o Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Goiás – HC/UFG prosseguiu na 
realização de vários objetivos propostos no plano de trabalho 
elaborado para o exercício de 2019. Atendendo à solicitação dessa 
diretoria estamos encaminhando abaixo um relatório simplificado das 
atividades de Gestão. 

Segue abaixo, quadro demonstrando os valores repassados no 
ano de 2019: 

 

Recurso Valor (R$) 
Fonte Ministério da 
Saúde 

11.261.381,90 

Fonte MEC 6.279.553,01 
Total 17.618.711,06 

 
 

Os trabalhos executados no ano de 2019 foram iniciados 
contando com 335 (trezentos e trinta e cinco) colaboradores da 
FUNDAHC laborando junto aos vários departamentos do Hospital das 
Clinicas da Universidade Federal de Goiás – HC/UFG. No mês de 
julho, deu-se início às demissões desse pessoal concluindo em 
novembro com a finalização do contrato. O custeio das despesas 
demissionais realizadas nesse período somaram R$ 6.279.553,01, 
pagas com recurso recebido pelo MEC, conforme quadro acima. 
            Das receitas recebidas do Ministério da Saúde, cerca de 93% 
foram destinados ao custeio dos salários e encargos sociais dos 
empregados que estão distribuídos nos setores do Hospital das 
Clinicas da Universidade Federal de Goiás – HC/UFG. 
Segue quadro portando quantitativo de empregados por cargos que 
iniciaram o ano de 2019 lotados nos departamentos do Hospital das 
Clinicas da Universidade Federal de Goiás – HC/UFG, findando o mês 
de novembro de 2019 sem nenhum funcionário executando atividades 
dentro do Hospital. 
 



 

 

 

 

médico-hospitalares, medicamentos, insumos, 
equipamentos e materiais permanentes de uso 
hospitalar, objetivando por em funcionamento todos 
os serviços essenciais do Hospital das Clínicas da 
UFG. 
 
- Atualmente a força de trabalho dos colaboradores 
da FUNDAHC atuando no Hospital das Clínicas 
representa o percentual aproximado de 19,95% do 
quantitativo total de colaboradores daquela unidade 
de saúde, que estão distribuídos nos diversos 
setores do hospital como: clínicas médicas e 
cirúrgicas, pronto socorro, centro cirúrgico, banco de 
sangue, central de esterilização de materiais, 
laboratórios, hemodinâmica, radiologia, 
almoxarifado, compras, segurança, unidade de 
terapia intensiva, nutrição, farmácia, psicologia, 
serviço social, departamentos da Faculdade de 
Medicina, CEROF e outros, representando um 
quantitativo significante de colaboradores que tem 
por objetivo o apoio no desenvolvimento das 
atividades de assistência aos pacientes do hospital, 
desenvolvendo suas atividades em conjunto com os 
demais profissionais da Universidade Federal de 
Goiás e empresas terceirizadas. 
 
- A expectativa da direção do Hospital das Clínicas 
da UFG é que essa força de trabalho, representada 
pelos colaboradores da FUNDAHC, possa continuar 
contribuindo com a instituição na ampliação do 
atendimento à população carente do Estado de 
Goiás e dos estados circunvizinhos. 
 

Função Quantidad
e 

Administrador 1 
Agente Administrativo 3 
Analista de Redes de Comunicação 
Dados 

1 

Analista de Sistemas 6 
Analista de Suporte Computacional 2 
Aprendiz 13 
Ass. Controle de Contratos 1 
Assistente Administrativo 65 
Assistente de Pessoal I 2 
Assistente de Recepção 1 
Assistente de Ultrassom 1 
Assistente Social 2 
Atendente de Lavanderia 1 
Aux. de Laboratório 3 
Aux. de Nutrição 41 
Aux. Técnico Eletrônico 1 
Aux. de Almoxarifado 3 
Aux. de Enfermagem 6 
Aux. de Lavanderia 2 
Biomédico I 1 
Biomédico II 1 
Camareira 1 
Comprador II 2 
Coor. Pesq. Clinica 1 
Costureiro 1 
Cozinheiro 1 
Digitador 6 
Eletricista 1 
Enfermeiro 4 
Instrumentador de Cirurgia 1 
Maqueiro 2 
Marceneiro 1 
Medico 13 
Nutricionista 30h 1 
Nutricionista 40h 3 
Operador de Computador 3 
Porteiro 1 
Psicólogo 1 
Recepcionista 9 
Serviços Gerais 1 
Servente de Obras 1 
Supervisor 1 
Supervisor de Faturamento 1 
Supervisor de Manut. Edificações 1 
Tec. Anat. Necropsia 1 
Tec. Câmara Escura 2 
Tec. Comunicação de Dados 1 
Tec. de Manutenção 1 
Tec. em Radiologia 2 
Tec. Enfermagem 85 
Tec. de Farmácia 7 
Tec. Laboratório de Análises Clínicas 3 
Tec. Manutenção Eletrônica 4 
Tec. Segurança do Trabalho 2 
Tec. Eletromecânico 1 
Tec. Alimentação e Nutrição 3 
Tecnólogo em Planej. e Const. de 
Edifícios 

1 

Telefonista 7 
Vigilante 1 
Total 335 

 
 

Os 6,51% restantes do valor angariado por meio do projeto entre a 



 

 

 

 

FUNDAHC e o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – 
HC/UFG, correspondente ao valor de R$ 733.582,37 (Setecentos e trinta e três 
mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos), foram utilizados 
para pagamento de bens permanentes e de consumo para atendimento a 
vasta demanda de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 
Abaixo, estão inseridas as fotos que demonstram os bens permanentes 

adquiridos no exercício de 2019 que foram instalados nos departamentos do 
Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Goiás – HC/UFG. 
 

Quantidad
e 

Bem Departamento 

01 Rack para Switch Fisioterapia 
01 Mesa de Mayo Ginecologia – Unid. de Enf. 
02 Mesas de Mayo Peq. Cirurgia – Unid. de Enf. 
01 Mesa de Mayo Centro Cirúrgico – Unid. de 

Cirurgia RPA/CME 
01 Fotocoagulador CEROF – Unid. do CEROF 

01 Rack para Switch Clínica Médica – Unid. de Enf. 
07 Mesas Clínica Obstetrícia – Unid. de 

Materno Infantil 
04 Mesas de Mayo Clínica Obstetrícia – Unid. de 

Materno Infantil 
01 Beliche Clínica Pedriátrica – Unid. de 

Materno Infantil 
02 Beliches CME 
10 Cadeiras Clínica Médica/FM 
03 No-Breaks Laboratório de Reprodução 

Humana 
01 Incumbadora Laboratório de Reprodução 

Humana 
01 Monitor Patrimônio (Depósito) 
02 Mesas Patrimônio (Depósito) 
01 Beliche Patrimônio (Depósito) 
02 Mesas de Mayo Patrimônio (Depósito) 
03 Aquecedores Seção de Hemodinâmica – Unid. 

de Enf. 
01 Mesa de Mayo Seção de Hemodinâmica – Unid. 

de Enf. 
01 Impressora a Laser SERUPE – St. de Urgência e 

Emergência 
01 DVR (Digital Vídeo 

Recorder) 
Serviço de Comunicação 
(Protocolo) 

01 Serra Esquadrejadeira Serviço de Marcenaria do St. de 
Infraestrutura 

01 Termômetro Serviço de Mecânica do St. de 
Infraestrutura 

02 Medidor/Manômetro Serviço de Mecânica do St. de 
Infraestrutura 

01 Servidor de Telefonia Serviço de Telefonia do St. de 
Infraestrutura 

01 No-Break Setor de Engenharia Clínica 
05 Aquecedores Serviço de Infraestrutura Física 

01 Tanque Recolhedor e 
Reciclador de Gás 

Serviço de Infraestrutura Física 

02 Impressoras Térmicas Unid. de Abastecimento e 
Dispensação Farm. 

01 Chuveiro Unid. de Abastecimento e 
Dispensação Farm. 

02 Cancelas para 
Estacionamento 

Unid. de Apoio Operacional 

19 Estantes Unid. de Nutrição Clínica 
16 Cadeiras de plástico Unid. Transfusional 
01 Beliche UTI Médica - Unid. de 

Reabilitação 
 

Através da Força de Trabalho dos colaboradores da FUNDAHC lotados 
no Hospital das Clinicas da UFG, juntamente com os diversos outros 
funcionários da UFG, EBSERH e empresas terceirizadas foi possível realizar 
diversos atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde. 



 

 

 

 

Segue abaixo planilha com alguns dos diversos procedimentos 
realizados no ano de 2019. Os dados abaixo mencionados referem-se aos 
meses de Janeiro a Novembro/2019, vez que o mês de Dezembro/2019 estará 
disponível somente no final do mês de Março/2020. 
 

SUBGRUPO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES 

0201 Coleta de material 39 
0209 Diagnóstico por endoscopia 3 
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 1147 
0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades) 3451 
0304 Tratamento em oncologia 620 
0305 Tratamento em nefrologia 328 
0308 Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorren-
tes de causas externas 

207 

0310 Parto e nascimento 195 
0401 Pequenas cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa 52 
0402 Cirurgia de Glândulas endócrinas 11 
0403 Cirurgia do sistema nervoso central e periférico 250 
0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça, e 
do pescoço 

449 

0405 Cirurgia do aparelho da visão 448 
0406 Cirurgia do aparelho circulatório 576 
0407 Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede 
abdominal 

718 

0408 Cirurgia do sistema osteomuscular 1290 
0409 Cirurgia do aparelho geniturinário 636 
0410 Cirurgia da mama 126 
0411 Cirurgia obstétrica 593 
0412 Cirurgia torácica 50 
0413 Cirurgia reparadora 57 
0414 Bucomaxilofacial 2 
0415 Outras cirurgias 712 
0416 Cirurgia em oncologia 259 
Total 12.219 

SUBGRUPO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL 2019 

0101 Ações coletivas / individuais em saúde 134 
0201 Coleta de material 1127 
0202 Diagnóstico em laboratório clínico 233688 
0203 Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia 6206 
0204 Diagnóstico por radiologia 11696 
0205 Diagnóstico por ultrassonografia 7613 
0206 Diagnóstico por tomografia 2365 
0207 Diagnóstico por ressonância magnética 1356 
0209 Diagnóstico por endoscopia 2722 
0210 Diagnóstico por radiologia intervencionista 544 
0211 Métodos diagnósticos em especialidades 185993 
0212 Diagnósticos e procedimentos especiais em hemoterapia 11156 
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 339601 
0302 Fisioterapia 1671 
0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades) 7944 
0304 Tratamento em oncologia 11242 
0305 Tratamento em nefrologia 3868 
0306 Hemoterapia 14563 
0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e 
mucosa 

2308 

0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça, e 
do pescoço 

378 

0405 Cirurgia do aparelho da visão 6217 
0406 Cirurgia do aparelho circulatório 1 
0407 Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede 
abdominal 

258 

0408 Cirurgia do sistema osteomuscular 107 
0409 Cirurgia do aparelho geniturinário 4 
0413 Cirurgia reparadora 20 
0414 Bucomaxilofacial 1 
0417 Anestesiologia 1636 
0418 Cirurgia em nefrologia 232 
0501 Coleta e exames para fins de doação de órgãos, tecidos e 
células e de transplante 

59 

0503 Ações relacionadas à doação de órgãos e tecidos para 193 



 

 

 

 

transplante 
0504 Processamento de tecidos para transplante 707 
0505 Transplante de órgãos, tecidos e células 43 
0506 Acompanhamento e intercorrências no pré e pós-
transplante  

216 

0702 Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato 
cirúrgico 

975 

Total 856.844 
 

 
 
 
 
No quadro que segue, estão inseridas fotos que demonstram os bens 

permanentes adquiridos no exercício de 2019, que foram instalados nos 
departamentos do Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Goiás – 
HC/UFG. 
 
Documentos comprobatórios: Anexo 18 
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 Aquisição de 11 (onze) Mesas de Mayo 
01 » Amb. de Ginecologia - Unidade de Gestão de Enf. A 
02 » Amb. Pequena Cirurgia - Unidade de Gestão de E 
01 » Centro Cirurgico - Unidade de Cirurgia RPA/CME 
04 » Clinica Obstetrica - Unidade de Materno Infant 
02 » Patrimonio (Deposito) 
01 » Seção de Hemodinamica - Unidade de Gestão de E 
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 Aquisição de 01 (um) Fotocoagulador » CEROF - Unidade do CEROF  Aquisição de 01 (uma) Incubadora » Lab. de Rep. Humana 

  
 Aquisição de 02 (dois) Rack para Switch 

01 » Amb. de Fisioterapia 
01 » Clinica Médica - Unidade de Gestao de Enf. de Int 
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 Aquisição de 09 (nove) Mesas 
07 » Clinica Obstétrica - Unidade de Materno Infant 
02 » Patrimonio (Deposito) 
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 Aquisição de 05 (cinco) Beliches 
01 » Clinica Pediátrica - Unidade de Materno Infant 
02 » CME 
01 » Patrimonio (Deposito) 
01 » UTI Médica - Unidade de Reabilitação 
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 Aquisição de 10 (dez) cadeiras » Depto. de Clínica Médica/FM 
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                                                                                         ao Hospital das 

                                                                                         Clínicas da UFG 

 
 
 
 
 

 Aquisição de 04 (quatro) No-Breaks 
01 » Setor de Engenharia Clínica 
03 » Lab. de Rep. Humana 

    
 
 
 
 

 Aquisição de 01 (um) Monitor » Patrimônio (Depósito)  Aquisição de 01 (uma) Impressora a Laser » Erupe - St. de Urg. e Emergência 
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 Aquisição de 03 (três) Aquecedores 
03 » Seção de Hemodinâmica - Unidade de Gestão de E 
05 » Setor de Infraestrutura Física 

    

    
 Aquisição de 01 (um) DVR » Serviço de Comunicação (Protocolo)  Aquisição de 01 (uma) Serra Esquadrejadeira » Serviço de Marcenaria (Infraestrutura) 
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 Aquisição de 01 (um) Termômetro » Serviço de Mecânica - St. de Infraestrutura  Aquisição de 02 (dois) Medidores/Manometros » Serviço de Mecânica - St. de Infraestrutura 

 

  
 Aquisição de 01 (um) Servidor de Telefonia » Serviço de Telefonia - St. de Infraestrutura  Aquisição de 01 (um) Tanque Recolhedor e Reciclador de Gás » St. de Infraestrutura Física 

  
 Aquisição de 02 (duas) Impressoras Térmicas » Unid. de Abast. e Dispensação  Aquisição de 01 (um) Chuveiro » Unid. de Abast. e Dispensação 
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                                                                                         Clínicas da UFG 

 
 
 
 
 

 Aquisição de 02 (duas) Cancelas para Estacionamento » Unidade de Apoio Operacional  

  

 

 Aquisição de 19 (dezenove) Estantes » Unidade de Nutrição Clínica 
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 Aquisição de 16 (dezesseis) Cadeiras de Plástico » Unidade Transfusional 
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6 - Projeto de pesquisa e extensão do Ensino 
Médico na Área de Reprodução Humana 
Assistida por Inseminação Artificial e 
Fertilização In Vitro, proposto pelo 
Laboratório de Reprodução Humana do 
HC/UFG, serviço vinculado ao Departamento 
de Ginecologia do HC/UFG, sob a 
coordenação do Prof. Mário Approbato, que 
tem por objetivo ajudar os pacientes com 
menor poder aquisitivo e que não tenham 
condições financeiras de arcar com os 
custos dos procedimentos de Reprodução 
Assistida na iniciativa privada, para realizar 
esses procedimentos no Laboratório de 
Reprodução Humana do HC/UFG, mediante 
custeio pelos pacientes de parte dos 
materiais e medicamentos que são usados 
nos procedimentos, uma vez que esses 
procedimentos não são remunerados pelo 
Sistema Único de Saúde. 
 
Objetivo Geral: 
Através dos recursos arrecadados com o 
projeto, os mesmos serão aplicados em 
capacitação de pessoal em eventos 
científicos, compra de materiais e 
medicamentos específicos para os 
procedimentos, aquisição de equipamentos 
específicos para o projeto. 
 
Metas de Atendimento em 2019: 
450 - Exames de Estudo do Sêmen (swim-
up) 
050 - Injeções Intracitoplasmática (ICSI) 
150 – Inseminações intrauterinas (IIU) 
150 - Fertilizações In Vitro (FIV) 
015 - Punções 
 

6 - Atividades Executadas: O Laboratório de Reprodução Humana (LabRep) propor-
ciona tratamentos de alto custo a casais que não possuem condição financeira que 
viabilize sua realização em centros particulares de reprodução, em 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/2019 a Dezembro/2019 
Atendimentos realizados em 2019: 

- Exames de Estudo do Sêmen (swim-up): 308 
- Injeção Intracitoplasmática (ICSI): 23 
- Inseminações intrauterinas (IIU): 62 
- Fertilização In Vitro (FIV): 116 
- Punções: 00 

Justificativa: 
- O número dos procedimentos de alta complexidade (FIV, ICSI e IAIU) realizados 
pode não corresponder ao número de procedimentos previstos, vez que pode ser 
afetado por inúmeras variáveis, como cancelamentos por mudanças na situação 
financeira e social dos casais na época dos procedimentos, má resposta ao 
tratamento, gestação espontânea, adiamento por presença de condição de saúde que 
interfira no sucesso do tratamento, entre outras. 
- O número de punções de epidídimo e testiculares foi afetado pela ausência de 
Urologista no serviço. 
 
Documentos comprobatórios deste estudo: Anexo 19 
 

7 - Contrato de Prestação de Serviços a ser 
firmado com a Universidade Federal de 
Goiás para execução do Projeto: 
Especialização Multiprofissional em Saúde 
Mental, Álcool e outras Drogas a ser 
desenvolvido na Faculdade de Enfermagem 
da UFG. 
 
- Período de Execução: 10/2018 a 02/2020 
 
- Resultados Esperados: 
1. 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. 
2. 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. 
3. Elaborar e implantar projetos de 
intervenção em saúde mental, álcool e outras 
drogas nos serviços ou comunidade que o 
aluno estiver vinculado. 
 

7 - Curso cancelado, com comunicação à FUNDAHC realizada pelo Ofício SEI nº 
4/2018/FEN/UFG, datado de 22/11/2018 e assinado eletronicamente, por Camila 
Cardoso Caixeta, professora, Claci Fátima Weirich Rosso, Diretora, e Clévia Ferreira 
Duarte Garrote, gestora substituta, em cujo teor declinou: 
- O Curso de Especialização em Saúde Mental – Álcool e outras Drogas, oferecido 
pela Faculdade de Enfermagem, conforme edital divulgado em março do corrente ano, 
estabeleceu um quantitativo de vagas igual a quarenta e quatro (44). Considerando 
que até o momento apenas quatorze (14) alunos efetivaram a matrícula, o que 
impossibilita o andamento do curso com a qualidade e presteza desejada, a 
Coordenação do Curso juntamente com a Direção da Faculdade de Enfermagem 
informa que o Curso de Especialização em Saúde Mental – Álcool e outras Drogas 
será cancelado. 
- Diante disso, a Faculdade de Enfermagem irá disponibilizar aos alunos matriculados 
vaga garantida nos cursos de especialização que serão oferecidos no decorrer do ano 
de 2019. Dentre os cursos oferecidos: Curso de Especialização de Gestão em Saúde; 
Curso de Especialização em Centro Cirúrgico; Curso de Especialização em Nefrologia; 
Curso de Especialização em Urgência de Emergência; Curso de Especialização em 
Feridas. 
 
 
Documentos comprobatórios deste estudo: Anexo 20 
 

8 - Convênio de cooperação mútua firmado 
entre a Prefeitura de Goiânia/Secretaria 
Municipal de Saúde - SMS e a Universidade 
Federal de Goiás e a FUNDAHC, por meio 
de investimentos e custeios, visando o pleno 

8 - Atividades executadas: Nesse modelo de convênio de gestão compartilhada, a 
definição das atribuições específicas atribuídas a cada partícipe está delineada no 
Convênio nº 05/2018. As políticas macro relativas à gestão da instituição e o plano de 
trabalho anual para execução do convênio, constituem uma construção conjunta dos 
gestores das instituições participes, com vistas a melhor adequação às necessidades 
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funcionamento do Hospital e Maternidade 
Dona Iris (HMDI), compreendendo o 
desenvolvimento de atividades de 
assistência à saúde aos usuários do Sistema 
Único de Saúde – SUS, e a docência 
acadêmica em saúde no âmbito do ensino, 
pesquisa e extensão dos cursos correlatos à 
saúde da Universidade Federal de Goiás. 
 
- Período de Execução: 06 de junho de 
2018 a 05 de junho de 2023 
 
- Para consecução dos objetivos propostos 
no referido convênio, a FUNDAHC tem 
disponibilizado para aquela instituição uma 
quantidade significativa de pessoal técnico-
administrativo nas diversas áreas do 
conhecimento (medicina, enfermagem, 
psicologia, nutrição, farmácia, administração 
e outros), representando atualmente um 
percentual aproximado de 67,55% da força 
de trabalho daquela unidade de saúde, bem 
como materiais médico-hospitalares, 
medicamentos, insumos, equipamentos e 
materiais permanentes de uso hospitalar, 
objetivando manter o atendimento e 
funcionamento dos serviços daquela unidade 
de Saúde. 
 
- Das metas a serem atingidas em 2019: 
- A meta a ser perseguida será igual à 
capacidade instalada apresentada, e será 
considerado satisfatório resultado igual ou 
maior que 85% desta capacidade. 
 
- Procedimentos de Atenção Ambulatorial e 
Apoio Diagnóstico/Terapêutico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da organização, e a disponibilização dos recursos financeiros por parte da SMS. 
Estrutura de Gestão 
I - Diretoria Geral 
II- Diretoria Técnica 
III - Diretoria Administrativo-Financeira 

A Concedente (Gestor Municipal) exerce controle na definição das atividades a 
serem desenvolvidas pela Convenente (FUNDAHC), e deve aprovar previamente 
todas as despesas de custeio ou de investimentos. 

Para tanto, anualmente, é estabelecido um Plano de Trabalho com vistas ao 
direcionamento das atividades e os resultados a serem alcançados, bem como a 
definição das despesas à vista da missão institucional, e as necessidades de saúde 
apontadas pelo gestor do SUS, considerando a realidade sanitária loco-regional, 
pactuados e aprovados pelas partes envolvidas, onde são definidos: 
- Características gerais dos serviços, das ações e das atividades pactuadas. 
- Recursos humanos, técnicos e materiais necessários. 
- Explicitação das diretrizes, das metas físicas e de qualidade estabelecidas para cada 
uma das áreas de atuação, pactuadas pelo convênio entre as partes gestoras, quais 
sejam: atenção à saúde, atividades de ensino e de aprimoramento em gestão 
hospitalar. 
- Ações de manutenção preventiva, corretiva ou de adequação que se fizerem 
necessárias para novos serviços que venham a ser desenvolvidos, tanto na estrutura 
física do hospital, quanto ao seu parque tecnológico. 
- Os custos, que fundamentarão a dotação orçamentária para a implantação, 
manutenção e aparelhamento do Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI). 

A finalidade deste relatório, portanto, é apresentar as atividades desenvolvidas no 
Hospital e Maternidade Dona Iris - HMDI no exercício de 2019, tendo por base as 
atividades previstas no Plano de Trabalho, os relatórios de produção apresentados 
pelos gestores de cada serviço e/ou pelos relatórios do Serviço de Faturamento de 
Contas Hospitalares implantado na instituição. 

Os recursos financeiros para as despesas de custeio e de investimentos referentes 
ao pleno funcionamento da unidade de saúde indigitada são provenientes da 
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia – SMS, e gerido pela FUNDAHC, a qual 
elabora prestação de contas detalhada da aplicação dos recursos nos termos previstos 
no Convênio nº 05/2018 celebrado em 05 de junho de 2018. 

Por meio desses repasses, a FUNDAHC viabiliza, dentre outros, a disponibilização 
de material médico-hospitalar, medicamentos, insumos, equipamentos e materiais 
hospitalares de uso permanente, objetivando manter excelência no atendimento e 
funcionamento dos serviços realizados. 

Segue abaixo, quadro demonstrando os valores recebidos no ano de 2019: 
 

Mês 
Valores recebidos (R$) 

- Projeto HMDI – 
2019 

Rendimento de 
Aplicação (R$) 

Valor Total  (R$) 

Jan - 1.131,96 1.131,96 
Fev 3.537.090,30 1.467,18 3.538.557,48 
Mar 7.074.180,60 5.396,39 7.079.576,99 
Abr 3.537.090,30 7.178,30 3.544.268,60 
Mai 3.537.090,30 9.480,41 3.546.570,71 
Jun 3.537.090,30 6.990,50 3.544.080,80 
Jul - 7.603,12 7.603,12 
Ago 3.537.090,30 3.707,13 3.540.797,43 
Set 4.417.734,27 2.956,11 4.420.690,38 
Out 4.417.734,27 3.939,90 4.421.674,17 
Nov - 485,70 485,70 
Dez 4.417.734,27 306,20 4.418.040,27 
Total 38.012.834,91 50.642,90 38.063.477,61 

 

Importa comentar também que para consecução dos objetivos propostos no referido 
convênio, a FUNDAHC tem mantido no HMDI uma quantidade significativa de pessoal 
técnico-administrativo nas diversas áreas do conhecimento (medicina, enfermagem, 
psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, serviço social, nutrição, farmácia, 
administração e outros), representando ao final do exercício de 2019, um percentual 
aproximado de 76,62% da força de trabalho. 

Os trabalhos executados no ano de 2019 foram iniciados contando com 457 
(quatrocentos e cinquenta e sete) colaboradores da FUNDAHC laborando junto aos 
vários departamentos do Hospital e Maternidade Dona Íris – HMDI. 

Das receitas recebidas, 88,17% que corresponde a R$ 33.560.631,95 (trinta três 
milhões, quinhentos e sessenta mil, seiscentos e trinta um reais e noventa cinco 
centavos), foram destinados ao custeio dos salários e encargos sociais dos 
empregados que estão distribuídos nos setores do Hospital e Maternidade Dona Íris – 
HMDI. 

Segue quadro portando quantitativo de empregados por cargos que iniciaram o ano 
de 2019 lotados nos departamentos do Hospital e Maternidade Dona Íris – HMDI (Ref.: 
Janeiro/2019): 

 

Função Quantidade 
Almoxarife 1 
Analista de Nível Superior 4 



                                                                                        Fundação de Apoio 

                                                                                         ao Hospital das 

                                                                                         Clínicas da UFG 

 
 
 
 
 
 
 
 

Analista de Sistemas 2 
Aprendiz 10 
Assistente Administrativo 23 
Assistente Administrativo II 4 
Assistente de Recepção 18 
Assistente Social 2 
Auxiliar de Almoxarifado 3 
Auxiliar de Cozinha 22 
Auxiliar de Laboratório 1 
Auxiliar de Lavanderia 14 
Auxiliar de Manutenção/Eletricista 3 
Auxiliar de Manutenção/Encanador 1 
Auxiliar de Manutenção/Jardineiro  
Auxiliar de Manutenção/Pintor 1 
Auxiliar de Manutenção/Serviços Gerais 2 
Biomédico 4 
Comprador 1 
Comprador I 1 
Costureiro 1 
Cozinheiro 5 
Diretor Administrativo e Financeiro 1 
Diretor Geral 1 
Enfermeiro 47 
Engenheiro Eletricista 2 
Farmacêutico 2 
Faturista 3 
Faturista II 1 
Fisioterapeuta 3 
Fonoaudiólogo 3 
Lactarista 7 
Maqueiro 7 
Medico 12h 23 
Medico 15h 5 
Medico 18h 17 
Medico 20h 6 
Medico 24h 26 
Medico 30h 4 
Medico 36h 3 
Motorista 2 
Nutricionista 2 
Ouvidor 1 
Psicólogo Clínico 2 
Supervisor de Arquivo de Prontuários 1 
Supervisor de Departamento Pessoal 1 
Técnico de Enfermagem 137 
Técnico de Farmácia 4 
Técnico de Informática 1 
Técnico de Laboratório de Análises Clínicas 9 
Técnico Eletrônico 2 
Técnico em Radiologia 1 
Técnico Segurança do Trabalho 2 
Técnico em Nutrição e Dietética 5 
Teleatendente 3 
Total 457 

 

Segue também, quadro portando quantitativo de empregados por cargos que 
finalizaram o ano de 2019 lotados nos departamentos do Hospital e Maternidade Dona 
Íris – HMDI (Ref.: Dezembro/2019): 
 

Função Quantidade 
Almoxarife 2 
Analista de Nível Superior 6 
Analista de Sistemas 2 
Aprendiz 13 
Assistente Administrativo 22 
Assistente Administrativo II 5 
Assistente Administrativo III 2 
Assistente de Recepção 20 
Assistente Social 3 
Auxiliar de Almoxarifado 4 
Auxiliar de Controle de Qualidade 1 
Auxiliar de Cozinha 20 
Auxiliar de Laboratório 1 
Auxiliar de Lavanderia 15 
Auxiliar de Manutenção/Eletricista 4 
Auxiliar de Manutenção/Encanador 1 
Auxiliar de Manutenção/Jardineiro 1 
Auxiliar de Manutenção/Pintor 1 
Auxiliar de Manutenção/Serviços Gerais 1 
Auxiliar de Serviços Gerais 2 
Biomédico 7 
Comprador I 2 
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Costureiro 2 
Cozinheiro 6 
Diretor Administrativo e Financeiro 1 
Diretor Geral 1 
Enfermeiro 66 
Engenheiro Eletricista 2 
Farmacêutico 4 
Faturista 4 
Faturista II 1 
Fisioterapeuta 6 
Fonoaudiólogo 3 
Lactarista 8 
Maqueiro 8 
Medico 12h 50 
Medico 15h 3 
Medico 18h 18 
Medico 20h 4 
Medico 24h 22 
Medico 30h 8 
Medico 36h 2 
Motorista 2 
Nutricionista 2 
Psicólogo Clínico 2 
Supervisor de Arquivo de Prontuários 1 
Supervisor de Departamento Pessoal 1 
Técnico de Enfermagem 175 
Técnico de Farmácia 5 
Técnico de Informática 2 
Técnico de Laboratório de Análises Clínicas 11 
Técnico Eletrônico 2 
Técnico em Radiologia 1 
Técnico Segurança do Trabalho 2 
Técnico em Nutrição e Dietética 5 
Teleatendente 2 
Total 567 

 

Foram utilizados para pagamentos de bens permanentes e de consumo, 12,78% do 
valor angariado por meio do projeto Hospital e Maternidade Dona Íris – HMDI, que 
corresponde ao de valor de R$ 4.866.131,37 (quatro milhões, oitocentos e sessenta 
seis mil, cento e trinta um reais e trinta sete centavos). 

Por fim, destaca-se, de contínuo, o quantitativo concernente aos atendimentos 
efetuados, conforme especifica o quadro abaixo. 

 
Documentos comprobatórios: Anexo 20 
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Referência » Plano de Trabalho/2019 Referência » Atividades Executadas/2019 

Classif. 
FPO Atendimento Ambulatorial Especialidades - FPO Meta 

Mensal 
Classif. 

FPO 
Atendimento Ambulatorial Especialidades - FPO Meta 

Mensal 
Meta 
Anual 

Média de 
Produção 
Mensal = 
Execução 

Produção 
Anual = 

Execução 
. Ações coletivas / individuais em saúde 97 01.01 Ações coletivas / individuais em saúde 97 1.164 124,83 1498 

02.01 Coleta de material 136 02.01 Coleta de material 136 1.632 144,41 1733 
02.02 Diagnostico em laboratório clínico 3.490 02.02 Diagnostico em laboratório clínico 3.490 41.880 5078,33 60940 
02.04* Diagnóstico por Radiologia (R-X) Apenas demanda interna) 77 02.04* Diagnóstico por Radiologia (R-X) Apenas demanda interna) 77 924 111,91 1343 
02.04* Diagnóstico por Radiologia (Mamografia) 384 02.04* Diagnóstico por Radiologia (Mamografia) 384 4.608 200,33 2404 
02.05 Diagnóstico por Ultrassonografia (Eletivos + exames na Urgência) 1.708 02.05 Diagnóstico por Ultrassonografia (Eletivos + exames na Urgência) 1.708 20.496 1.759,5 21114 
02.11 Métodos diagnósticos em Especialidades 927 02.11 Métodos diagnósticos em Especialidades 927 11.124 891,33 10696 

03.01** A Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos Prof. Nível Sup. – Médicos 
(Inclui atendimentos na Urgência/Emergência e Ambulatórios Eletivos) 3.849 03.01** A Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos Prof. Nível Sup. – Médicos 

(Inclui atendimentos na Urgência/Emergência e Ambulatórios Eletivos) 3.849 46.188 3.707,66 44492 

03.01**B Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos Prof. Nível Sup - Outros 
Profissionais - Nível Superior (Enf; Fono; Psicologia; Serv. Social; 
Odontologia Neonatal) 

2.386 03.01**B 
Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos Prof. Nível Sup - Outros 
Profissionais - Nível Superior (Enf; Fono; Psicologia; Serv. Social; 
Odontologia Neonatal) 

2.386 28.632 2.833 33996 

03.02 Fisioterapia (apenas egressos da UTIN/UCIN) 22 03.02 Fisioterapia (apenas egressos da UTIN/UCIN) 22 264 0 0 
03.03 Tratamentos Clínicos (Outras Especialidades) 27 03.03 Tratamentos Clínicos (Outras Especialidades) 27 324 9 108 
04.01 Pequenas Cirurgias e Cirurgias de Pele, Tecido Subcutâneo e Mucosa) 66 04.01 Pequenas Cirurgias e Cirurgias de Pele, Tecido Subcutâneo e Mucosa) 66 792 30,41 365 
04.09 Cirurgia do Aparelho Urinário 22 04.09 Cirurgia do Aparelho Urinário 22 264 23,16 278 

Referência » Plano de Trabalho/2019 Referência » Atividades Executadas/2019 
Classif. 

FPO Procedimento Meta Mensal Classif. 
FPO 

Procedimento Meta 
Mensal Meta Anual Média de Produção 

Mensal = Execução 
Produção Anual = 

Execução 
Grupo 03 Partos Normal + Cesárea 402 Grupo 03 Partos Normal + Cesárea 402 4.824 499,16 5.990 
Grupo 03 Procedimentos Clínicos - Exceto Partos 92 Grupo 03 Procedimentos Clínicos – Exceto Partos 92 1.104 265,58 3.187 
Grupo 04 Procedimentos Cirúrgicos- Exceto Partos 120 Grupo 04 Procedimentos Cirúrgicos- Exceto Partos 120 1.440 127,75 1.533 

 Total de Procedimentos 614  Total de Procedimentos 614 7.368 892,5 10.710 
Referência » Plano de Trabalho/2019 Referência » Atividades Executadas/2019 

Código 
FPO 

Grupo 8- Ações Relacionadas ao 
Atendimento 

Cap. 
Mensal 
(Diária) 

Média 
Mensal Tx 
Ocupação 

Meta 
Mensal 
(Diária) 

Código FPO Grupo 8- Ações Relacionadas ao Atendimento 
Meta 

Mensal 
(Diária) 

Meta 
Anual 

(Diária) 

Média de 
Produção 
Mensal = 
Execução 

Produção 
Anual = 

Execução 

0802010121 
Diária de Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal - UTIN (TIPO II) 300 90% 270 0802010121 Diária de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal – UTIN (TIPO II) 270 3.240 320,5 3.846 

0802010237 
Diária de Unidade de Cuidados 
Intermediários Neonatal – UCIN 
Convencional 

300 80% 240 0802010237 
Diária de Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal – UCIN 
Convencional 240 2.880 271,33 3.256 

0802010245 
Diária de Unidade de Cuidados 
Intermediários Canguru – UCIN Canguru 150 60% 90 0802010245 

Diária de Unidade de Cuidados Intermediários Canguru – UCIN 
Canguru 90 1.080 100,08 1.201 

0802010121 
Diária de Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal - UTIN (TIPO II) 300 90% 270 0802010121 Diária de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal – UTIN (TIPO II) 270 3.240 320,5 3.846 
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9 - 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 ampliar o 
funcionamento da Maternidade Nascer 
Cidadão (MNC), unidade de saúde do 
Município de Goiânia, compreendendo o 
desenvolvimento de atividades de 
assistência à saúde aos usuários do Sistema 
Único de Saúde – SUS, e a docência 
acadêmica em saúde no âmbito do ensino, 
pesquisa e extensão dos cursos correlatos à 
saúde da Universidade Federal de Goiás. 
 
- Período de Execução: 21 de Outubro de 
2015 a 20 de Outubro de 2020 
 
- Para consecução dos objetivos propostos 
no convênio, a FUNDAHC se propõe 
disponibilizar para aquela instituição uma 
quantidade razoável de pessoal técnico-
administrativo nas áreas médica e de apoio 
administrativo, representando um percentual 
aproximado de 39,36% da força de trabalho 
atual daquela unidade de saúde, bem como 
a aquisição de materiais médico-
hospitalares, medicamentos, insumos, 
equipamentos e materiais permanentes de 
uso hospitalar, objetivando melhorar o 
funcionamento dos serviços daquela unidade 
de saúde. 
 
- Das metas a serem atingidas em 2019: 
- Procedimentos Ambulatoriais: 
 
 
 
 
 
 

9 - Atividades Executadas: Desenvolvido desde o ano de 2015, trata-se de projeto, 
cujo foco principal é a cooperação mútua entre a Secretaria Municipal de Saúde de 
Goiânia, a Universidade Federal de Goiás – UFG e a FUNDAHC. 

A Maternidade Nascer Cidadão – MNC é hospital a cargo da Secretaria Municipal 
de Saúde de Goiânia, cuja Gestão Compartilhada é pautada pelo Convênio nº 
16/2015. Neste compasso, estão sendo desenvolvidas atividades de apoio em 
conformidade com o Plano de Trabalho elaborado para execução no exercício de 
2019. 
Estrutura de Gestão 

A estrutura organizacional e de gestão do HMDI compreende: 
I - Diretoria Geral 
II- Diretoria Técnica 
III - Diretoria Administrativo-Financeira 

A Concedente (Gestor Municipal) exerce controle na definição das atividades a 
serem desenvolvidas pela Convenente (FUNDAHC), e deve aprovar previamente 
todas as despesas de custeio ou de investimentos. 

Para tanto, anualmente, é estabelecido um Plano de Trabalho visando o 
direcionamento das atividades e os resultados a serem alcançados, bem como a 
definição das despesas à vista da missão institucional, e as necessidades de saúde 
apontadas pelo gestor do SUS, considerando a realidade sanitária loco-regional, 
pactuados e aprovados pelas partes envolvidas, onde são definidos: 
- Características gerais dos serviços, das ações e das atividades pactuadas. 
- Recursos humanos, técnicos e materiais necessários. 
- Explicitação das diretrizes, das metas físicas e de qualidade estabelecidas para cada 
uma das áreas de atuação, pactuadas pelo convênio entre as partes gestoras, quais 
sejam: atenção à saúde, atividades de ensino e de aprimoramento em gestão 
hospitalar. 
- Ações de manutenção preventiva, corretiva ou de adequação que se fizerem 
necessárias para novos serviços que venham a ser desenvolvidos, tanto na estrutura 
física do hospital, quanto ao seu parque tecnológico. 
- Os custos, que fundamentarão a dotação orçamentária para a implantação, 
manutenção e aparelhamento da Maternidade Nascer Cidadão – MNC. 

A finalidade deste relatório, portanto, é apresentar as atividades desenvolvidas na 
Maternidade Nascer Cidadão – MNC no exercício de 2019, tendo por base as 
atividades previstas no Plano de Trabalho, os relatórios de produção apresentados 
pelos gestores de cada serviço e/ou pelos relatórios do Serviço de Faturamento de 
Contas Hospitalares implantado na instituição. 

Os recursos financeiros para as despesas de custeio e investimentos referentes ao 
pleno funcionamento daquela unidade de saúde são provenientes da Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia, que é repassado e gerido pela FUNDAHC, com 
prestação de contas detalhada da aplicação dos recursos, conforme previsto no 
Convênio nº 16/2015, celebrado em 21 de outubro de 2015, e sucessivos Termos 
Aditivos. 

Por meio desses repasses, a FUNDAHC viabiliza, dentre outros, a disponibilização 
de material médico-hospitalar, medicamentos, insumos, equipamentos e materiais 
hospitalares de uso permanente, objetivando manter excelência no atendimento e 
funcionamento dos serviços realizados. 

Segue abaixo, quadro demonstrando os valores recebidos no ano de 2019: 
 

Mês 
Valores recebidos (R$) 

- Projeto MNC – 
2019 

Rendimento de 
Aplicação (R$) 

Valor Total (R$) 

Jan 1.399.983,67 362,96 1.400.346,63 
Fev - 135,82 135,82 
Mar 2.803.848,44 1.131,70 2.804.980,14 
Abr 2.522.515,11 5.396,38 2.527.911,49 
Mai 2.241.901,78 12.345,46 2.254.247,24 
Jun 1.120.950,89 7.027,38 1.127.978,27 
Jul 1.120.950,89 8.591,16 1.129.542,05 
Ago 1.121.303,39 8.280,68 1.129.584,07 
Set - 5.298,53 5298,53 
Out 1.120.950,89 5.104,99 1.126.055,88 
Nov 1.120.950,89 2.229,37 1.123.180,26 
Dez - 1.124,12 1124,12 
Total 14.573.355,95 57.028,55 14.630.384,50 

 

Das receitas recebidas, 54,03% que corresponde a R$ 7.904.911,62 (sete milhões, 
novecentos e quatro mil, novecentos e onze reais e sessenta dois centavos), foram 
destinados ao custeio dos salários e encargos sociais dos empregados que estão 
distribuídos nos setores da Maternidade Nascer Cidadão – MNC. 

Importa comentar também que para consecução dos objetivos propostos no referido 
convênio, a FUNDAHC tem mantido na MNC uma quantidade significativa de pessoal 
técnico-administrativo nas diversas áreas do conhecimento (medicina, enfermagem, 
psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, serviço social, nutrição, farmácia, 
administração e outros), representando ao final do exercício de 2019, um percentual 
aproximado de 39,36% da força de trabalho. 

Os trabalhos executados no ano de 2019 foram iniciados contando com 251 
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(duzentos e cinquenta um) colaboradores da FUNDAHC laborando junto aos vários 
departamentos da Maternidade Nascer Cidadão – MNC. 

Segue quadro portando quantitativo de empregados por cargos que iniciaram o ano 
de 2019 lotados nos departamentos da Maternidade Nascer Cidadão – MNC (Ref.: 
Janeiro/2019): 
 

Função Quantidade 
Agente Administrativo 26 
Assistente Social 4 
Auxiliar de Apoio ADM 9 
Auxiliar de Enfermagem 12 
Auxiliar de Farmácia 3 
Auxiliar de Cozinha 15 
Auxiliar de Consultório Dentário 5 
Biomédico 6 
Cirurgião Dentista 3 
Coordenador de Enfermagem 1 
Coordenador Multidisciplinar 1 
Diretor Geral 1 
Enfermeiro 35 
Farmacêutico 2 
Fonoaudiólogo 2 
Medico 50 
Nutricionista 4 
Psicólogo 3 
Recepcionista 1 
Técnico de Enfermagem 63 
Técnico de Laboratório 5 
Total  

251 
 

Segue também, quadro portando quantitativo de empregados por cargos que 
finalizaram o ano de 2019 lotados nos departamentos da Maternidade Nascer Cidadão 
(Ref.: Dezembro/2019): 
 

Função Quantidade 
Almoxarife 1 
Analista de Nível Superior 1 
Analista de Sistema 1 
Aprendiz 1 
Assistente Administrativo 3 
Assistente Administrativo II 16 
Assistente Administrativo III 5 
Auxiliar de Almoxarifado 1 
Auxiliar de Cozinha 7 
Auxiliar de Rouparia 2 
Auxiliar Manutenção/Eletricista 5 
Auxiliar Manutenção/Jardineiro 1 
Auxiliar Manutenção/Marceneiro 1 
Auxiliar Manutenção/Pedreiro 2 
Auxiliar Manutenção/Pintor 1 
Biomédico 1 
Comprador 2 
Cozinheiro 2 
Diretor Administrativo e Financeiro 1 
Diretor Geral 1 
Encarregado de Manutenção 1 
Enfermeiro 8 
Faturista 1 
Faturista II 1 
Maqueiro 5 
Medico 10h 1 
Medico 12h 42 
Medico 18h 1 
Medico 20h 2 
Medico 24h 6 
Motorista 1 
Técnico de Enfermagem 29 
Técnico de Informática 2 
Técnico de Laboratório de Análises Clínicas 4 
Técnico em Nutrição e Dietética 1 
Técnico em Segurança do Trabalho 1 
Total 161 

 

No que tange às atividades efetivamente praticadas no exercício de 2019, segue 
nos quadros abaixo o quantitativo de atendimentos realizados. 
 
 
 
Documentos comprobatórios: Anexo e Anexo 
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Referência » Plano de Trabalho/2019 Referência » Atividades Executadas/2019 

Código 
FPO Subgrupo 

Meta 
Mensal 

Tabela 01 
Código 

FPO 
Subgrupo Meta 

Mensal Meta Anual 
Média de 
Produção 
Mensal = 
Execução 

Produção 
Anual = 

Execução 
01.01 Ações Coletivas - Orientação em grupo 04 01.01 Ações Coletivas - Orientação em grupo 04 48   
02.05 Diagnóstico por Ultra – Sonografia (USG) 720 02.05 Diagnóstico por Ultra – Sonografia (USG) 720 8.640   
02.11 Métodos Diagnósticos em Especialidades 328 02.11 Métodos Diagnósticos em Especialidades 328 3.936   

03.01* Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos - Especialidades 
Médicas (Gineco/Obstetrícia e Pediatria) 1.332 03.01* Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos - Especialidades 

Médicas (Gineco/Obstetrícia e Pediatria) 1.332 15.984   

03.01 Odontologia 288 03.01 Odontologia 288 3.456   
15.0 Banco de Leite Humano 208 15.0 Banco de Leite Humano 208 2.496   

Referência » Plano de Trabalho/2019 Referência » Atividades Executadas/2019 

Código 
FPO Subgrupo 

Meta 
Mensal 

Tabela 02 
Código FPO 

Subgrupo Meta 
Mensal Meta Anual 

Média de 
Produção 
Mensal = 
Execução 

Produção 
Anual = 

Execução 
03.10 e 
04.10 

Parto e Nascimento - Parto Normal e Cesariano 
276 03.10 e 04.10 

Parto e Nascimento - Parto Normal e Cesariano 
276 3.312   

03.0 Procedimentos de Tratamentos Clínicos - Exceto Partos 20 03.0 Procedimentos de Tratamentos Clínicos - Exceto Partos 20 240   

04.0 e 04.1 Procedimentos Cirúrgicos - Exceto Partos (Inclui procedimentos 
de Curetagem) 40 04.0 e 04.1 Procedimentos Cirúrgicos - Exceto Partos (Inclui 

procedimentos de Curetagem) 40 480   

 
Diárias em Unidade de Neonatologia – (3 leitos e taxa de 
ocupação de 85%) 76  

Diárias em Unidade de Neonatologia – (3 leitos e taxa de 
ocupação de 85%) 76 912   
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10 - 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 
- 2ª 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. 
- Suas atividades, atualmente, são executadas em 
217 (duzentos e dezessete) municípios, 
abrangendo 970 (novecentos e setenta) pontos de 
presença, com 921 (novecentos e vinte uma) 
equipes de saúde da família beneficiadas. 
- Objetiva a manutenção do Programa Nacional 
Telessaúde Brasil Redes, uso de TIC para 
educação em saúde, pesquisa em saúde, para 
atendimento do Plano de Manutenção e 
Consolidação do Programa Nacional Telessaúde 
Brasil Redes. 
 
- Período de Execução: 05/11/2017 a 31/12/2019 
 
- Resultados Esperados: 
1. Manter 970 (novecentos e setenta) pontos de 
telessaúde vinculados ao núcleo telessaúde 
Goiás. 
2. Ofertar serviços de teleconsultoria de acordo 
com metas e diretrizes vigentes do deges/ms 
3. Manter serviços de telediagnostico de acordo 
com metas e diretrizes vigentes do deges/ms. 
4. Manter serviços de tele-educação de acordo 
com metas e diretrizes do deges/ms. 
5. Acompanhar e monitorar os indicadores 
mínimos de avaliação. 
6. Publicar os conteúdos e objetos de 
aprendizagem produzidos no repositório nacional 
do Ministério da Saúde. 
7. Informar dados e indicadores ao sistema de 
informação do Programa Telessaúde Brasil redes. 
 

10 – As teleconsultorias entre especialistas e generalistas realizada em janeiro a 
dezembro de 2019 chegaram a 3.601 (três mil seiscentos e um), além das 
teleconsultorias multiprofissionais. O telediagnóstico em cardiologia como Tele-
ECGs apresentam um total, de janeiro a dezembro de 2019, 15.897 (quinze mil 
oitocentos e noventa sete) 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 40 anos de idade. 

No período de janeiro a dezembro de 2019 foram realizados 3.699 exames de 
retinografias em 13 municípios goianos, 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 40 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. 

O NUTTs tem produzido atividades de teleconferências e tele-educação online 
(formação continuada a distância) de forma permanente, capacitando Equipes de 
Saúde da Família (ESF), tendo atingido neste período de forma online 3.900 
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 uma cerca de 88% do total da região goiana. 

Dados de janeiro a dezembro de 2019, evidenciam um total de 4.123 
profissionais capacitados virtualmente (de forma on-line e off-line), nas 104 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 somam um total de 756 temas 
disponíveis para acesso através da plataforma Telessaúde Goiás. 

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 previstos em meta. 

Buscando contribuir para a ampliação e consolidação do Programa no Estado 
de Goiás, o Projeto Monitor nas ações de campo vem sendo implementado em 
vários municípios, atua em atividades de consultoria junto às Secretarias 
Municipais de Saúde e Unidades Reguladoras Municipais, visando reduzir o 
número de encaminhamentos e qualificar a fila de espera dos municípios. Esse 
projeto é único por ofertar consultoria com os gestores locais, pois dá 
personalidade a um fluxo operacional diante das particularidades regionais, 
auxiliando diretamente nas carências identificadas com os serviços ofertados 
pelo Telessaúde. 

O Projeto Monitor tem a intenção de maximizar a utilização dos benefícios 
ofertados pelo Telessaúde, instituir ações que impactem na melhoria da 
qualidade de vida da população, adequando processos internos de trabalho a um 
conjunto de metas de redução de encaminhamento de pacientes para outros 
centros urbanos, ensinando os profissionais de saúde a explorar as 
potencialidades dos serviços Telessaúde como um meio e apoio constante na 
promoção da saúde. 

Entre as atividades do Projeto Monitor e um portfólio crescente de ações, 
parcerias nas esferas de Gestão estão sendo desenvolvidas para uma maior 
aproximação do Telessaúde e às Unidades Regionais Reguladoras. O objetivo é 
apoiar a regulação assistencial, atender demanda clínica por serviços 
especializados com demanda reprimida, favorecer a organização, reduzir a fila 
de espera e ampliar a resolutividade com ações diretas de atendimento pelo 
Telessaúde. 

A continuidade das atividades do Núcleo Goiás, o crescimento do número de 
municípios e pontos atendidos, bem como oferta e ampliação de serviços de 
teleducação, teleassistência e telediagnóstico e suas ações de perspectivas 
futuras, tem se dado pela imprescindível parceria com o Ministério da Saúde 
através do Departamento de Saúde Digital, possibilitando a execução do Pro-
grama no Estado de Goiás. 

Resultados obtidos: 
- 970 pontos de Telessaúde implantados no estado (100%) 
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- Média de 223 Pontos ativos com Teleconsultorias demandadas (100%) ¦ média 
de 300 Teleconsultorias/mês (100%) 
- Média de 8 Teleaulas síncronas ministradas com total de 104 (100%), e de 
alcance nos acessos, média de 2.750 acessos/mês. (Exceto acessos mídias 
sociais) (100%) 
- Total de 15.897 ECG e 3% total de 3.699 Retinografias (100%)  Em 
decorrência da falta de equipamentos de Retinografia na rede, o núcleo não 
conseguiu chegar a meta de produção de 8000 exames laudados mês ¦ 
horas/Minicursos disponibilizados: soma de 135 horas, total de 4 cursos 
disponibilizados e mais 2 em processo de finalização (100%) 
 
Documentos comprobatórios deste estudo: Anexo e Anexo 
 

11. Programa de Incentivos às Atividades 
Científicas: 
- Proposta de edição de nova resolução pelo 
Conselho Curador para 2019 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 2019. 
 

11. Através da Resolução nº 01/2019 de 18 de dezembro de 2018 aprovada pelo 
Conselho Curador da FUNDAHC por ocasião da Reunião Extraordinária 
realizada em 18 de dezembro de 2018 às 8h, ata desmembrada – 2º 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. 
Este programa teve a função de auxiliar, financeiramente, vários docentes e 
discentes que apresentaram trabalhos científicos em congressos nacionais e 
internacionais. Segue abaixo a relação dos auxílios concedidos em 2019, que 
totalizaram a importância de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais). 
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1º Semestre de 2019 
Solicitante Cargo/Função Data da solicitação Evento Vigência do Evento Valor concedido (R$) 

Katarinne Lima Moraes Professor na UFG 04/02/2019 4th European Health Literacy Conference 14/03 a 15/03/2019 2.000,00 
Divina de Oliveira Marques Téc.-Admin. da UFG 29/01/2019 II CIREBRAENSP 02/04 a 04/04/2019 2.000,00 
Maria Amelia Dias Pereira Professor na UFG 25/03/2019 V Cong. Ibero-Americano Luso-Brasileiro de Psicologia da Saúde 09/05 a 11/05/2019 2.000,00 
Lilian Carla Carneiro Professor na UFG 29/03/2019 30º Congresso Brasileiro de Microbiologia 20/06 a 24/06/2019 2.000,00 
Celia Regina Malveste Ito Doutoranda 04/04/2019 ASM Microbe 2019 20/06 a 24/06/2019 2.000,00 
Magno Belem Cirqueira Doutorando 05/04/2019 XXVII Congresso Interamericano de Cardiologia 2019 15/05 a 18/05/2019 2.000,00 
Carolina Rodrigues de Mendonça Doutoranda 05/04/2019 XXVII Congresso Interamericano de Cardiologia 2019 15/05 a 18/05/2019 2.000,00 
Valdivina Eterna Falone Doutoranda 05/04/2019 7º Cong. Intern./Inspirar de Fisiot. Pélvica e Uroginecologia Funcional 02/05 a 05/05/2019 2.000,00 
Fernanda Costa Nunes Doutoranda 08/04/2019 8º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa 16/07 a 19/07/19 2.000,00 
Wanderson Divino N. dos Santos Doutorando 10/04/2019 Effects of Resist. Train. of Muscle Strength in Breast Cancer Survivors 28/05 a 01/06/2019 2.000,00 
Fernanda Valentin Professor na UFG 10/04/2019 8º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa 16/07 a 19/07/19 2.000,00 
Arthur Ferreira do Vale Acadêmico 12/04/2019 Effects of High Intensity Resist. Train. Cardiac Autonomic Modul. Hypert. Women 28/05 a 01/06/2019 2.000,00 
Juliana Alves Carneiro Pós-Graduanda 12/04/2019 Hypot. Ef. of High Intens. Resist. Train. to Muscle Fail. in Hypert. Postmen. Women 28/05 a 01/06/2019 2.000,00 
Flavio de Souza Veiga Jardim Médico Ebserh 12/04/2019 Prision Break: interventions for resistant calcified lesions 21/05 a 24/05/2019 2.000,00 
Ana Carolina N. de Castro Rocha Doutoranda 22/04/2019 24th World Congresso of Dermatology 10/06 a 15/06/2019 2.000,00 
Jane Mary Rosa Azevedo Servidor da UFG 19/04/2019 8º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa 16/07 a 19/07/19 2.000,00 
Vitor Alves Marques Doutorando 29/04/2019 Ef. of Chemotherapy on Muscle Perform. in Women with Breast Cancer 28/05 a 01/06/2019 2.000,00 
Renato Rocha Martins Farmacêutico 06/05/2019 Congresso de Farmácia Hospitalar – XII Brasileiro e VIII Sul-Americano 23/05 a 25/05/2019 2.000,00 

Total – 1º Semestre/2019 R$ 36.000,00 
2º Semestre de 2019 

Solicitante Cargo/Função Data da solicitação Evento Vigência do Evento Valor concedido (R$) 
Marcus Fraga Vieira Professor na UFG 04/06/2019 XXVII Congresso of the International Society of Biomechanics 01/08 a 04/08/2019 2.000,00 
Virginia Visconde Brasil Professor na UFG 04/06/2019 20º SENPE – 1º SINPE 24/06 a 28/06/2019 2.000,00 
Ana Paula Perillo F. Carvalho Téc.-Admin. da UFG 25/07/2019 XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição Parenteral e Enteral 20/10 a 23/10/2019 2.000,00 
Christina Souto Cavalcante Costa Pós-Granduanda 08/08/2019 World Congress on Nursing & Healthcare 09/09 a 11/09/2019 2.000,00 
Danielle Guimarães Almeida Diniz Professora na UFG 08/08/2019 22nd International Symposium on Microencapsulation 24/09 a 27/09/2019 2.000,00 
Luis Antonio Dantas Silva Pós-Doutorando 12/08/2019 22nd International Symposium on Microencapsulation 24/09 a 27/09/2019 2.000,00 
Alexandre Fausto da V. Jardim Pós-Graduando 12/08/2019 12º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR 09/10 a 12/10/2019 2.000,00 
Neuma Chaveiro Professora na UFG 15/08/2019 Confer. Intern. de Investig. em Educación: Retos, tend. y compromissos 04/11 a 05/11/2019 2.000,00 
Tainara Sardeiro de Santana Pós-Doutoranda 16/08/2019 14º Congresso Brasileiro de Enfermagem em Centro Cirúrgico 02/09 a 06/09/2019 2.000,00 
Ana Elisa de Camargo Silva Professora na UFG 21/082019 XV Conferência IberoAmericana de Educación em Enfermería 23/09 a 27/09/2019 2.000,00 
Sue Christine Siqueira Pós-Granduanda 21/08/2019 14º Congresso Brasileiro de Enfermagem em Centro Cirúrgico 02/09 a 06/09/2019 2.000,00 
Tatiane Cristina Luz de Abreu Professora na UFG 27/08/2019 42º Simpósio Intern. de Ciência do Esporte 03/10 a 05/10/2019 2.000,00 
Claci Fátima Weirich Rosso Diretora FEN UFG 27/08/2019 XV Conferência IberoAmericana de Educación em Enfermería 22/09 a 28/09/2019 2.000,00 
Erika Aparecida da Silveira Professor na UFG 17/09/2019 12th Intern. SCWD Conf. on Cachexia, Sarcopenia and Muscle Wasting 06/12 a 08/12/2019 2.000,00 
Dulcelene de Sousa Melo Professor na UFG 14/10/2019 20th World Sterilization Congress 30/10 a 02/11/2019 2.000,00 
Marylia Glenda Lopes de Sousa Téc.-Admin. da UFG 28/10/2019 XX Encontro Nacional da ABRAPSO 13/11 a 16/11/2019 2.000,00 

Total – 2º Semestre/2019 R$ 32.000,00 
Total – 1º e 2º Semestres/2019 Ξ R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) 
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