
RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2003 
 

 
A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás - FUNDAHC é uma instituição de direito privado, sem fins 
lucrativos e que tem por objetivo estatutário o apoio técnico e financeiro às 
pesquisas científicas, tecnológicas e outras correlatas, aos programas de 
assistência médico-hospitalar e aos programas de ensino prestados à 
comunidade, desenvolvidos no âmbito do Hospital das Clínicas e de outras 
unidades da Universidade Federal de Goiás. 

 
 O apoio da FUNDAHC ao Hospital das Clínicas da UFG se viabiliza, 

principalmente, através da gestão dos recursos oriundos da prestação de 
serviços ao SUS, bem como de outras fontes resultantes de convênios e ou 
contratos. 

 
 Em cumprimento aos objetivos estatutários, a FUNDAHC tem 

viabilizado para o Hospital das Clínicas e outras unidades da UFG, em 
condições mais favoráveis, a aquisição de equipamentos, materiais de 
consumo, obras e reformas, além disto, graças aos projetos de Pesquisas 
Administrados pela Fundação (vide item III – Pesquisas), uma grande 
pletora de equipamentos ( R$  99.195,74 ) foram colocados, gratuitamente, à 
disposição do Hospital. 

 
 Todas estas atividades visam, especificamente, a expansão e melhoria 

do ensino e fundamentalmente a assistência médica prestada à comunidade. 
 
 

AÇÕES  DESENVOLVIDAS  DE  ACORDO  COM  AS  METAS 
PROPOSTAS NO PLANO DE TRABALHO PARA O ANO 2003: 

  
 
I  -  Recursos Humanos: 
 
 
Em 2003, a FUNDAHC viabilizou para o Hospital das Clínicas e 

outras unidades da UFG um quantitativo significativo de pessoal, 
distribuídos em diversas áreas, principalmente nas mais complexas como: 
Pronto Socorro, Banco de Sangue, UTI´s, Lavanderia, Serviço de 



Hemodiálise, Clínicas Médicas e Cirúrgicas, CEROF, Ambulatórios, 
Laboratórios e outros. Setores esses, que são essenciais ao funcionamento do 
Hospital das Clínicas e que contam com uma boa participação de 
profissionais contratados pela Fundação. 

 
As metas propostas para 2003, na área de Recursos Humanos, 

atingiram todos os objetivos propostos, uma vez que esta importante força de 
trabalho, contribuiu significativamente para a manutenção do Ensino, da 
Pesquisa e a Assistência aos pacientes, proporcionando ao Hospital das 
Clínicas o cumprimento dos seus objetivos de prestar relevantes serviços à 
população goiana e regiões circunvizinhas. 

 
A FUNDAHC iniciou o ano de 2003 com 847 empregados 

contratados, dos quais 796 ( 94 % ) prestavam serviços no Hospital das 
Clínicas. Em cumprimento à nova política de recursos humanos adotados 
para os Hospitais Universitários, com a abertura de concurso público para 
preenchimento de vagas ocupadas por empregados das Fundações, durante o 
ano de 2003 foram demitidos 258 empregados e repostos pelos aprovados no 
citado concurso. Ao encerrar o exercício de 2003 o quantitativo de pessoal 
da FUNDAHC era de 589 empregados, dos quais 539 ( 91,5 % ) prestavam 
serviços no HC/UFG. 

 
Estas demissões foram fundamentais para o restabelecimento do 

equilíbrio financeiro da dívida do Hospital para com a FUNDAHC, 
demonstrando uma tendência de quitação da dívida com fornecedores num 
curto prazo de tempo, visto que não estão sendo feitas novas compras pela 
Fundação.   

 
Destacamos também o diálogo, em alto nível, que tem sido mantido 

com a direção do Hospital das Clínicas no sentido de resolver, 
principalmente, os problemas financeiros pendentes, tendo-se conseguido o 
desiderato colimado, haja vista, que o déficit atual do Hospital para com a 
FUNDAHC foi reduzido em aproximadamente R$: 1.300.000,00 nos últimos 
meses.     

 
 
II – Investimentos em Infra-Estrutura: 

 
Em 2003 foram adquiridos vários equipamentos e viabilizadas 

algumas obras e reformas através de recursos de convênios, visando à 



modernidade do parque tecnológico do Hospital das Clínicas e de outras 
unidades da UFG, proporcionando a implantação de novos serviços e a 
modernização dos existentes. 

 
Com relação às obras e reformas, destacamos a construção do novo 

espaço físico para Seção de Transportes do Hospital das Clínicas, 
compreendendo uma área de 263,07 m2. Os recursos financeiros para essa 
obra, no valor de R$178.150,47 foram viabilizados através de convênio 
firmado entre a Fundação e o Ministério da Saúde;   

 
III –  Pesquisas: 
 

 As metas propostas no Plano de Trabalho de 2003 para a área de 
pesquisa, que é um dos principais objetivos da FUNDAHC, também foram 
integralmente cumpridas. O suporte técnico e administrativo aos 
pesquisadores e as parcerias viabilizadas com empresas e órgãos 
financiadores de estudos, ensaios clínicos e pesquisas na área de saúde, 
desenvolvidas no âmbito do Hospital das Clínicas / Faculdade de Medicina, 
são exemplos de ações conduzidas com grande sucesso na Fundação. 
 
 Entre as parcerias viabilizadas com empresas e órgãos financiadores 
de estudos, ensaios clínicos e pesquisas, destacamos as seguintes: 
 

 .“ Um estudo duplo-cego, controlado por placebo e por agente 
comparativo ativo, de grupos paralelos, para avaliar a segurança e eficácia do 
MK-0633 na Espondilite Anquilosante ” – Pesquisador: Prof. Nilzio 
Antonio da Silva – Empresa: Merck Sharp & Dohme ; 
 

 . “ Estudo multinacional, multicêntrico, duplo-cego, randomizado, 
controlado com medicamento ativo, de grupos paralelos, comparativo da 
eficácia e segurança do tratamento a longo prazo com valsartan, captopril e 
sua combinação em pacientes de alto risco pós infarto do miocárdio ”  
Pesquisador: Prof. Salvador Rassi – Empresa: Novartis Biociências S/A ;  
 

 . “  Avaliação da redução do risco cardiovascular em pacientes com 
sobrepeso ou obesidade e com hipertensão leve ou moderada após o uso de 
Orlistat por 9 meses – estudo aberto multicêntrico ” – Pesquisadores: Prof. 



Paulo César Brandão Veiga Jardim e Prof. Abrahão Afiune Neto - Empresa: 
Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S/A ; 
 

 . “ Estudo duplo-cego, placebo-controlado, randomizado, avaliando a 
eficácia e segurança da faixa terapêutica de eplerenone no tratamento de 
hipertensão leve a moderada – IND nº 51.780 ” – Pesquisador: Prof. Paulo 
César Brandão Veiga Jardim – Empresa: Pharmacia Brasil Ltda ;   
  

 . “ Estudo Randomizado de Omapatrilato Versus Enalapril de 
Utilidade na Redução de Eventos – OVERTURE ” – Pesquisador: Prof. 
Salvador Rassi -  Empresa: Bristol Myers Squibb Company Pharmaceutical 
Research Institute ; 
 

 . “ Protocolo H3S-MC-GGIO(b) - Cloridrato de Raloxifeno ou 
Placebo em mulheres na pós-menopausa com risco de eventos 
cardiovasculares importantes ” -  Pesquisador: Prof. Abrahão Afiune Neto – 
Empresa: Eli Lilly do Brasil Ltda ; 
 

 . “ Estudo multicêntrico, randomizado, aberto, comparando a eficácia 
e a segurança de ORG31540 / SR90107A uma vez ao dia (O D) versus 
heparina não fracionada (UFH) em dose ajustada (I.V.) no tratamento inicial 
da embolia pulmonar (PE) aguda sintomática ” – Pesquisador: Prof. 
Salvador Rassi  -  Empresa: Organon – Akzo Nobel ; 
 

 . “  Estudo Randomizado, duplo-cego, de fase III e comparativo de 
Cidecin (Daptomicina) ao Rocephim (Ceftriaxona) no tratamento de 
Pneumonia Bacteriana Aguda, Moderada a Grave, devido a S. Pneumoniae e 
adquirida na comunidade ” – Pesquisadora: Profª Maria Auxiliadora Carmo 
Moreira – Empresa: Cubist Pharmaceuticals Inc. – representada por 
Quintiles do Brasil Ltda 
 

. “ Estudo multicêntrico, randonizado, duplo-cego, de grupo paralelo, 
controlado por placebo e de 52 semanas de duração para avaliar o efeito do 
Omalizumab sobre reinfestação por Ascaris lumbricoides em pacientes 
adolescentes / adultos com asma alérgica e / ou rinite perene, anteriormente 
tratados com esquema terapêutico anti-Ascaris ” – Pesquisadora: Profª 
Maria Auxiliadora Carmo Moreira – Departamento de Clínica Médica – 
Empresa: Novartis Biociências S/A; 



 

. “ Estudo randomizado, aberto, multicêntrico, comparando 
sultamicilina oral 750 mg/dia e amoxicilina/ácido clavulânico 1.500 mg/dia 
em 10 dias de tratamento para infecção de ouvido, nariz e garganta ” – 
Pesquisador: Prof. João Batista Ferreira – Departamento de Cirurgia,   
Empresa:  Laboratórios Pfizer Ltda; 

 

. “ Irbesartan em insuficiência cardíaca com função sistólica 
preservada ” – Pesquisador: Prof. Salvador Rassi – Departamento de 
Clínica Médica – Empresa: Laboratórios Bristol-Myers Squibb Brasil S/A e 
Sanofi-Synthelabo Ltda; 

 

. “ Estudo Nacional Multicêntrico, Duplo-cego, Randomizado, 
Paralelo e Comparativo de Avaliação da Eficácia e Tolerabilidade da 
Associação de Valsartan  e Hidroclorotiazida versus Amlodipina no 
Tratamento da Hipertensão Arterial Essencial ” – Pesquisador: Prof. Paulo 
César Brandão Veiga Jardim – Departamento de Clínica Médica, Empresa: 
Novartis Biociências S/A; 

 

.  “ Estudo multinacional, randomizado, duplo-cego, controlado por 
placebo, com titulação forçada e desenho fatorial 2 x 2 da eficácia e 
segurança da administração prolongada de nateglinida e valsartan na 
prevenção do diabetes mellitus e patologias cardiovasculares em pacientes 
com intolerância à glicose (IG) ” – Pesquisador: Prof. Paulo César Brandão 
Veiga Jardim – Departamento de Clínica Médica – Empresa: Novartis 
Biociências S/A;  

 

. “ AGATHA – Uma avaliação global de aterotrombose – Estudo 
epidemiológico internacional de avaliação da prevalência de aterobrombose 
e/ou risco de desenvolvimento de doença aterotrombótica, através do Índice 
Tornozelo-braço, em 6.000 pacientes que tenham história de eventos 
anteriores, sintomas atuais ou, embora sem história e sintomas, em pacientes 
com idade > 55 anos associada a pelo menos dois fatores de risco (diabetes, 
dislipidemia, tabagismo, obesidade, hipertensão)” – Pesquisador: Prof. 
Yosio Nagato – Departamento de Cirurgia – Empresa: Laboratório Sanofi - 
Synthelabo Ltda; 

 
 



IV -  Assistência e Ensino: 
 
 Nas áreas de assistência e ensino, as metas traçadas no Plano de 
Trabalho para 2003 foram todas cumpridas, com vários convênios em 
execução. Os objetivos pactuados nesses convênios trouxeram inúmeros 
benefícios na área assistencial e acadêmica, uma vez que equipamentos 
modernos foram adquiridos, obras e reformas foram realizadas e a qualidade 
do ensino e dos serviços prestados à população tiveram melhorias 
significativas, conforme pode-se observar pelos números de procedimentos 
realizados no Hospital das Clínicas em 2003: 
 
 ♦   1.007.625  exames laboratoriais  
 ♦      364.723  consultas ambulatoriais e de urgências 
 ♦        11.620  internações eletivas e de urgência 
      ♦          8.521  cirurgias de médio e grande porte 
 ♦          5.059  cirurgias de pequeno porte 

♦   992  procedimentos obstétricos  
 

Todos estes procedimentos foram realizados com o apoio dos docentes 
da Faculdade de Medicina da UFG, que compõe o corpo clínico do Hospital 
das Clínicas da UFG. 

 
V -  Convênios e Contratos: 
 
Além dos que estavam em andamentos nos exercícios anteriores, 

vários outros convênios / contratos importantes foram firmados no ano de 
2003 pela Fundação, proporcionando reflexos positivos e imediatos nas áreas 
assistenciais e acadêmicas do Hospital das Clínicas / Faculdade de Medicina 
e de outras unidades da Universidade Federal de Goiás. 

 
 
Principais projetos em andamento em 2003: 

 
 

♦  Convênio  nº  2.983/00  do  Ministério  da  Saúde no valor de R$: 
271.840,00 para implantação do “Programa para Prevenção de Acidentes de 
Trânsito – Oftalmologia para o Trânsito” ;  
  



♦  Projeto de Reformulação e Melhoria do Ensino Médico, proposto 
pela Faculdade de Medicina da UFG e orçado em R$: 120.000,00 para o ano 
de 2003, recursos provenientes do repasse de parte da receita mensal 
arrecadada pelo Hospital das Clínicas junto ao SUS ; 

 
♦  Projeto de Administração de Recursos Financeiros oriundos do 

Ministério da Saúde / Sociedade Brasileira de Dermatologia,  para apoio ao 
56º Congresso Brasileiro de Dermatologia realizado em Goiânia, e de outras 
doações recebidas pelo Serviço de Dermatologia do Hospital das Clínicas da 
UFG, com valor atualizado em R$: 140.000,00 em 2003, objetivando a 
construção de um novo espaço físico para o Ambulatório de Dermatologia; 

  
 ♦   Convênio com o Ministério da Saúde para Obras de Construção da 
Seção de Transportes, Serviço de Endoscopia e Ambulatório de 
Dermatologia do Hospital das Clínicas – recursos estes oriundos de emenda 
parlamentar liberados no início de 2002. A obra da Seção de Transportes foi 
concluída dentro do exercício de 2003 e as demais estão em fase final de 
conclusão dos projetos para licitação da obra, com saldo financeiro em 
31/12/2003 de R$: 106.542,58; 
   

♦ Convênio com o Ministério da Saúde para Implantação e 
Aparelhamento da Unidade do Banco de Olhos do Hospital das Clínicas da 
UFG, no valor total de R$: 135.300,00 tendo sido adquiridos todos 
equipamentos propostos no convênio;  
     

♦   Convênio com o Fundação de Ensino, Pesquisa, Desenvolvimento 
Tecnológico e Cooperação à Escola Nacional de Saúde Pública – 
FENSPTEC para o Programa de Profissionalização dos Trabalhadores da 
Área de Enfermagem – PROFAE, no valor de R$: 84.680,00 estando 
cadastrados 146 estudantes no programa;  
  

♦ Contrato de Prestação de Serviços entre a FUNDAHC e a 
Universidade Federal de Goiás / Hospital das Clínicas, estimado para o 
exercício de 2003 em R$: 19.600.000,00 visando a manutenção, expansão e 
a melhoria da assistência, do ensino e das pesquisas científicas e 
tecnológicas no âmbito do Hospital das Clínicas / Faculdade de Medicina da 
UFG ; 

   



 ♦  Convênio com o Ministério da Saúde para realização de Cursos de 
Capacitação de Técnicos do Programa de Gestantes de Alto Risco, 
vinculados a Secretaria Estadual de Saúde, valor total de R$: 58.000,00;  
 
 

VI – Projeções para 2004:   
 

 Em 2004 estaremos empenhados em conseguirmos o reconhecimento 
junto ao Ministério da Justiça e Conselho Nacional de Assistência Social – 
CNAS, para que possamos pleitear, dentre os vários benefícios, a isenção da 
cota patronal junto ao INSS, o que proporcionará uma economia mensal 
significativa de recursos que serão revertidos em benefícios para a 
FUNDAHC e o Hospital das Clínicas da UFG. 
 
  Será implementado durante este ano o projeto “Programa de 
incentivos para participação de docentes em eventos científicos”, aprovado 
pelo Conselho Curadores da FUNDAHC. 
 
           Reorganização da parte funcional da fundação tendo em vista a 
necessidade de se adequar os gastos com nosso pessoal administrativo com 
as nossas atuais necessidades.  
 

 
 

Goiânia, 31 de Dezembro de 2003 
 
 
 
 
                     Prof. Hélio Moreira 
              Diretor Executivo da FUNDAHC         

 
   

 
  
 
 
 
 


