RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2002
A 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 de outros que têm garantido a expansão e a
melhoria do ensino, da pesquisa e da assistência prestada à comunidade.
O Hospital das Clínicas da UFG é a razão principal da existência da
FUNDAHC, portanto, a qualidade dos serviços prestados para o pleno
funcionamento da instituição, são os objetivos maiores do trabalho
desenvolvido.

AÇÕES DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS METAS
PROPOSTAS NO PLANO DE TRABALHO PARA O ANO 2002:

I - Recursos Humanos:
Em 2002, 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 participação expressiva de
profissionais contratados pela Fundação.
As metas propostas para 2002, na área de Recursos Humanos,
atingiram todos os objetivos propostos, uma vez que esta importante força de
trabalho, contribuiu significamente 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.

II – Investimentos em Infra-Estrutura:
A aquisição de equipamentos e a realização de obras e reformas
visando a modernidade do parque tecnológico do Hospital das Clínicas, bem
como a adequação do espaço físico à demanda existente, para implantação
de novos serviços e a modernização dos existentes, tem sido apoiados de
forma constante pela FUNDAHC.
No ano de 2002, alguns equipamentos e materiais vinculados ao
desenvolvimento de pesquisas no âmbito do HC, foram importados pela
Fundação, proporcionando economias para o Hospital das Clínicas com as
isenções de impostos como: ICMS, IPI, Imposto sobre Importação e outros.
Vários outros equipamentos foram adquiridos no mercado interno,
para as diversas áreas do Hospital das Clínicas, totalizando a importância de
R$: 341.601,43 em 2002;
Com relação as obras e reformas, foram viabilizadas pela FUNDAHC
ao Hospital das Clínicas, as seguintes obras:

.

Reforma e adequação da Maternidade do Hospital das Clínicas,
recursos oriundos do Convênio com o Ministério da Saúde no valor de R$:
144.800,00;

.

Conclusão da reforma e adequação do espaço físico do Serviço de
Hemodinâmica do Hospital das Clínicas e outras que totalizaram a
importância de R$: 70.833,60 em 2002.

III – Pesquisa:
As metas propostas no Plano de Trabalho de 2002 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 pesquisas:

.“

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,
sultamicilina oral 750 mg/dia e amoxicilina/ácido clavulânico
em 10 dias de tratamento para infecção de ouvido, nariz e
Pesquisador: Prof. João Batista Ferreira – Departamento
Empresa: Laboratórios Pfizer Ltda;

comparando
1.500 mg/dia
garganta ” –
de Cirurgia,

. “ Um Estudo de Retirada,

Randomizado, Duplo-cego e de Escalação
de Dose da Eficácia, Resposta à Dose e Segurança de Ramipril para
Tratamento de Hipertensão em Crianças e Adolescentes ” Pesquisadora:
Profª Alessandra Vitorino Naghettini - Departamento de Pediatria e
Puericultura – Empresa: King Pharmaceuticals Research and Development,
Inc.;

.

“ 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;

.

“
Paralelo e
Associação
Tratamento

Estudo Nacional Multicêntrico, Duplo-cego, Randomizado,
Comparativo de Avaliação da Eficácia e Tolerabilidade da
de Valsartan e Hidroclorotiazida versus Amlodipina no
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 2002 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 2002:
♦ 1.131.682 exames laboratoriais
♦ 320.337 consultas ambulatoriais e de urgências
♦
11.997 internações eletivas e de urgência
♦
10.899 cirurgias de médio e grande porte
♦
6.629 cirurgias de pequeno porte
♦
800 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
2002 pela Fundação, proporcionando reflexos positivos e imediatos nas áreas
assistenciais e acadêmica do Hospital das Clínicas / Faculdade de Medicina e
de outras unidades da Universidade Federal de Goiás.
Principais projetos em andamento em 2002:
♦ Convênio nº 2.983/00 do Ministério da Saúde para implantação
do Programa para Prevenção de Acidentes de Trânsito – Oftalmologia para o
Trânsito;
♦ Convênio com a Organização das Voluntárias de Goiás cujo objeto
é a cooperação mútua para manutenção e desenvolvimento do Serviço de
Oftalmologia do Hospital das Clínicas da UFG ;
♦ Contrato de Prestação de Serviços Técnicos com a Secretaria de
Cidadania e Trabalho do Estado de Goiás cujo objeto é a Elaboração e
Execução do Projeto Especial de Avaliação Externa e Acompanhamento de
Egressos no âmbito do Plano Estadual de Qualificação Profissional –
PLANFOR/2002, coordenado pelo Departamento de Desenvolvimento de
Recursos Humanos da UFG ;
♦ Projeto de Reformulação e Melhoria do Ensino Médico, proposto
pela Faculdade de Medicina da UFG, recursos provenientes do repasse de
1% 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, objetivando a construção de um novo espaço físico para o
Ambulatório de Dermatologia.

♦ Convênio com o Ministério da Saúde para Obras de Ampliação da
Seção de Farmácia do Hospital das Clínicas – recursos estes oriundos de
emenda parlamentar liberados no início de 2002, estando em fase de análise
final o pedido de reformulação do projeto inicial. Estando previsto para 2003
a conclusão da obra ;
♦ Convênio com o Ministério da Saúde para Implantação e
Aparelhamento da Unidade do Banco de Olhos do Hospital das Clínicas da
UFG;
♦ 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, com recursos liberados durante o ano de
2002;
♦ Contrato de Prestação de Serviços entre a FUNDAHC e a
Universidade Federal de Goiás / Hospital das Clínicas, 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;
♦ Contrato com o Governo do Estado de Goiás, via Secretaria
Estadual de Saúde, para apoio a Assistência Oftalmológica à Terceira Idade,
desenvolvido pelo CEROF/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;

VI – Projeções para 2003:
No final de 2002 conseguirmos o reconhecimento do nosso trabalho
junto as autoridades a nível Municipal e Estadual, nos Declarando de
Utilidade Pública, através da Lei nº 8.137 de 12/12/02 e Lei nº 14.292 de
31/10/02 respectivamente.
Em 2003 estaremos empenhados em conseguirmos também 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.

Goiânia, 31 de Dezembro de 2002

Profª Dra. Marta Franco Finotti

Diretora Executiva da FUNDAHC

