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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2004 
 

 
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, que têm garantido a expansão e a melhoria do 
ensino, da pesquisa e da assistência prestada à comunidade. 

   
 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 2004: 

  
 
I  -  RECURSOS HUMANOS: 
 
 
Em 2004, 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 
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Hemodiálise, Clínicas Médicas e Cirúrgicas, CEROF, Ambulatórios, 
Laboratórios e outros setores. Como se vê, são estruturas essenciais ao 
funcionamento do Hospital das Clínicas e que contam com a participação de 
profissionais contratados pela Fundação. 

 
As metas propostas para 2004, 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 2004 com 589 empregados 

contratados, dos quais  ( 91,5 % ) prestavam serviços no Hospital das 
Clínicas. Em cumprimento à nova política de recursos humanos adotada para 
os Hospitais Universitários, durante o ano de 2004 foram demitidos 82 
daqueles empregados e substituídos por igual número de funcionários 
concursados pela Universidade Federal de Goiás.  

 
Estas demissões e as novas contratações foram fundamentais para o 

restabelecimento do equilíbrio financeiro da dívida do Hospital para com a 
FUNDAHC. Nos próximos seis meses, toda a dívida da Fundação para com 
os fornecedores do Hospital das Clínicas, que era de R$ 4.610.000,00 em 
dezembro de 2003 e passou para R$ 1.650.000,00 em dezembro de 2004, 
estará quitada, visto que  neste ano não foram feitas novas compras, nem 
contratação de pessoal pela Fundação.   

 
 
II – INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA: 

 
 

Em 2004 foram adquiridos e seqüencialmente doados ao Hospital das 
Clínicas e outras unidades da UFG, através dos inúmeros projetos de 
pesquisas e convênios administrados pela FUNDAHC, vários equipamentos 
e viabilizadas várias obras. Toda esta movimentação visou, exclusivamente, 
à melhoria do parque tecnológico do Hospital das Clínicas e de outras 
unidades da UFG, proporcionando a implantação de novos serviços e a 
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modernização dos existentes. Estes investimentos alcançaram a cifra de 
quase R$ 900.000,00 em 2004. 

 
Destacamos, nesta área, o apoio financeiro da Fundação ao Hospital 

das Clínicas na execução do Projeto Elétrico de montagem do quadro de 
distribuição de energia da subestação da cabine de força, incluindo a 
instalação do grupo gerador de energia elétrica para o Pronto Socorro do 
HC/UFG. Os investimentos, com recursos próprios da FUNDAHC, nesse 
projeto, foi na ordem de R$: 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais). 

 
Com relação às obras e reformas, destacamos o início da construção 

do novo espaço físico para os Serviços de Endoscopia e Dermatologia do 
Hospital das Clínicas, compreendendo uma área total de 710 m2. Os 
recursos financeiros para essa obra, no valor de R$ 278.074,20 estão sendo 
viabilizados através de recursos financeiros do Serviço de Dermatologia, 
administrados pela FUNDAHC e de convênio firmado entre a FUNDAHC e 
o Ministério da Saúde; 

 
   
III  –  PESQUISAS: 
 
 

 As metas propostas no Plano de Trabalho para 2004 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: 
 

 . “ Estudo multicêntrico, randomizado, duplo-cego, para avaliar a 
segurança, tolerabilidade e eficácia de celecoxib 200 mg duas vezes ao dia, 
versus diclofenaco sódico 75 mg duas vezes ao dia, em pacientes portadores 
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de lombalgia aguda ” – Pesquisador: Prof. Nilzio Antonio da Silva – 
Empresa Financiadora: Laboratórios Pfizer 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 Financiadora: Organon – Akzo Nobel ; 

 

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

 

. “ Estudo aberto, multinacional, randomizado, multicêntrico, fase IIIb 
de grupo paralelo para comparar a eficácia e a segurança da rosuvastatina 10 
mg uma vez ao dia e atorvastatina 10 mg uma vez ao dia em indivíduos com 
hipercolesterolemia tipo IIa e IIb (DISCOVERY – PENTA) ” – 
Pesquisador: Prof. Paulo César Brandão Veiga Jardim – Liga de 
Hipertensão, Empresa Financiadora: Astrazeneca do Brasil Ltda; 

 

.  “ 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 – Liga de Hipertensão – Empresa Financiadora: Novartis 
Biociências S/A;  

 

. “ Um registro internacional prospectivo observacional com 
indivíduos sob risco de eventos aterotrombóticos – REACH ” – 
Pesquisador: Prof. Yosio Nagato – Departamento de Cirurgia – Empresa 
Financiadora: Laboratório Sanofi - Synthelabo Ltda; 
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.  “Estudo de extensão Van Gogh, um estudo multicêntrico, 
internacional, randomizado, duplo-cego para comparar a eficácia e a 
segurança da administração subcutânea uma vez por semana de 
SanOrg34006 com placebo na prevenção de longo prazo da tromboembolia 
venosa sintomática em pacientes com embolia pulmonar ou trombose venosa 
profunda sintomáticas que completarem 6 meses de tratamento com 
antagonistas da vitamina K ou com SanOrg34006” - Pesquisador: Dr. Yosio 
Nagato – Departamento de Cirurgia do HC/UFG - Empresa Financiadora: 
Laboratório Sanofi-Synthelabo Farmacêutica Ltda; 

 

 .  “Estudo aberto de fase II, sobre a eficácia e segurança da terapia de 
reposição da enzima N-acetilgalactosamina 4-sulfatase humana 
recombinante em pacientes portadores de mucopolissacaridose VI (Síndrome 
de Moroteaux-Lamy)” – Pesquisador: Prof. Heitor Rosa – Deptº de Clínica 
Médica  -  Empresa Financiadora: Biomarin Pharmaceutical Inc.;  

 

.  “Estudo Multicêntrico para avaliar a qualidade de vida em pacientes 
com Esclerose Múltipla secundariamente progressiva, tratados com 
Interferon beta 1” - Pesquisadora: Profª Denise Sisterolli Diniz – Deptº de 
Clínica Médica – Empresa Financiadora: Schering do Brasil, Química e 
Farmacêutica Ltda;  

 

 . “Estudo multicêntrico, randomizado, controlado por placebo, duplo 
cego, com três braços na fase 3 para avaliar a segurança e eficácia da 
Administração de Tifacogin (inibidor da via do fator tecidual recombinante) 
em pacientes com Pneumonia severa adquirida na comunidade” - 
Pesquisadora: Profª Maria Auxiliadora Carmo Moreira – Deptº de Clínica 
Médica – Empresa Financiadora: Chiron Corporation, representada pela 
empresa Pharmaceutical Research Associates Ltda;  

 

. “ Estudo duplo-cego, randomizado, multicêntrico, controlado por 
medicamento ativo, de grupos paralelos, que compara a associação de 
valsartan 320 mg mais hidroclorotiazida 12,5 mg e valsartan 320 mg mais 
hidroclorotiazida 25 mg ao valsartan 320 mg em pacientes com hipertensão 
leve e moderada não adequadamente controlada com valsartan 320 mg” - 
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Pesquisador: Prof. Paulo César Brandão Veiga Jardim - Liga de 
Hipertensão  –  Empresa Financiadora: Novartis Biociências S/A; 

 

. “Estudo multicêntrico, duplo-cego, randomizado, seguido por 12 
(doze) meses de tratamento aberto, para avaliar a relação dose resposta e a 
segurança do Valsartan em pacientes pediátricos hipertensos” Pesquisadora: 
Draª Cláudia Maria Salgado – Departamento de Pediatria - Empresa 
Financiadora: Laboratório PHARMACEUTICAL RESEARCH 
ASSOCIATES LTDA;  

 
 

IV -  ASSISTÊNCIA E ENSINO: 
 
 
 Nas áreas de assistência e ensino, as metas traçadas no Plano de 
Trabalho para 2004 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 2004: 
 
 ♦      808.573  exames laboratoriais  
 ♦      335.334  consultas ambulatoriais e de urgências 
 ♦        10.449  internações eletivas e de urgência 
      ♦          8.933  cirurgias de médio e grande porte 
 ♦          4.438  cirurgias de pequeno porte 

♦   692  procedimentos obstétricos  
 

Todos estes procedimentos foram realizados não só com o apoio dos 
docentes e profissionais especializados das Faculdades de Medicina, 
Enfermagem e Nutrição da UFG, que compõe o corpo clínico do Hospital 
das Clínicas da UFG, mas também com a participação direta de todos os 
funcionários do HC, incluindo, dentre eles, a parcela dos que são agregados, 
funcionalmente, à FUNDAHC. 
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V -  CONVÊNIOS E CONTRATOS: 
 
 
Além dos que estavam em andamentos nos exercícios anteriores, 

vários outros convênios / contratos importantes foram firmados no ano de 
2004 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 DESENVOLVIDOS EM 2004: 

 
  

♦  Projeto de Reformulação e Melhoria do Ensino Médico, 
desenvolvido pela Faculdade de Medicina da UFG, com recursos 
provenientes do repasse de 1% da receita mensal arrecadada pelo Hospital 
das Clínicas junto ao SUS, representando uma receita em 2004 no valor de 
R$ 150.000,00; 

 
♦  Projeto de Administração de Recursos Financeiros oriundos do 

Serviço de Dermatologia do Hospital das Clínicas da UFG, objetivando a 
construção de um novo espaço físico para o Ambulatório de Dermatologia. 
As obras tiveram início em Setembro/2004 e os recursos disponíveis eram na 
ordem de R$ 129.000,00;  

  
 ♦   Convênio com o Ministério da Saúde para Construção de um novo 
espaço físico para o Serviço de Endoscopia do Hospital das Clínicas. As 
obras tiveram início em Setembro/2004 e os recursos disponíveis eram na 
ordem de R$ 119.000,00;  
 
 ♦   Contrato de Prestação de Serviços entre a FUNDAHC e a 
Universidade Federal de Goiás, visando o apoio de Projetos às Atividades de 
Ensino, Pesquisa, Assistência à Saúde da Comunidade, de Desenvolvimento 
Institucional, Científico e Tecnológico no âmbito da Universidade Federal de 
Goiás. Este contrato movimentou recursos na ordem de R$ 12.000.000,00 
em 2004; 
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 ♦  Convênio com o Ministério da Saúde para realização de Cursos de 
Capacitação de Técnicos do Programa de Gestantes de Alto Risco, 
vinculados à Secretaria Estadual de Saúde. Este convênio movimentou 
recursos na ordem de R$  37.000,00 em 2004;  
 

♦ Contrato com a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Goiás 
para prestação de serviços oftalmológicos à população goiana, através do 
projeto: “Campanha de Olho na Visão” desenvolvido pelo Centro de 
Referência em Oftalmologia da UFG–CEROF. Este contrato movimentou 
recursos na ordem de R$ 2.000.000,00 em 2004; 

 
♦  Convênio com o Ministério da Saúde, referente ao projeto “A 

inserção das ações de nutrição na promoção da alimentação saudável e na 
vigilância alimentar e nutricional na Região Centro-Oeste”, desenvolvido 
pela Faculdade de Nutrição da UFG. Este convênio movimentou recursos na 
ordem de R$ 50.000,00 em 2004; 
 

♦ Convênio com o Ministério da Saúde, referente ao Projeto de 
“Capacitação Oftalmológica dos Agentes Comunitários de Saúde para 
Comunidade Kalunga”, em desenvolvido pelo Centro de Referência em 
Oftalmologia da UFG  – CEROF. Este convênio movimentou recursos na 
ordem de R$ 250.000,00 em 2004; 
 

♦  Convênio com o Ministério da Saúde para “Criação de uma Central 
de Tele-Oftalmologia para Atendimento a Distância”, para o Centro de 
Referência em Oftalmologia da UFG – CEROF. Este convênio movimentou 
recursos na ordem de R$ 250.000,00 em 2004; 
 
 ♦ Convênio com o Ministério da Saúde no valor de R$ 150.000,00 
para implementação em 2005 do Programa de Alimentação Saudável, que 
tem por objetivo a  cooperação técnica entre o Ministério da Saúde e a UFG, 
com vistas às ações de  alimentação e nutrição nos estados de Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e no Distrito Federal; 
 
 ♦ Convênio com o Ministério da Saúde no valor de R$ 60.000,00 para 
implementação em 2005 de Pesquisa na área de Saúde objetivando a 
“Análise retrospectiva e estudo prospectivo após intervenção, implantação 
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e/ou implementação do programa de controle da tuberculose e do tratamento 
diretamente observado em 25 municípios goianos”; 
 
 ♦ Acordo firmado com a Organização Pan-Americana da Saúde -  
OPAS / OMS no valor de R$ 258.440,00 para implementação em 2005 do 
Projeto do Pólo de Educação Permanente proposto pela Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura da UFG, cujo objetivo principal é ofertar atividades de 
educação permanente para profissionais da área da saúde do setor público; 
 
 ♦  Acordo firmado com a Organização Pan-Americana da Saúde –
OPAS / OMS no valor de R$ 400.000,00  para implementação em 2005 da 3ª 
Etapa do Programa de Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de 
Medicina - PROMED, proposto pela Faculdade de Medicina da UFG; 
 

♦ Convênio de Cooperação Técnico-Científica em Oftalmologia, 
firmado com a Prefeitura da Cidade de Rio Verde e com a interveniência da 
Universidade Federal de Goiás, no valor aproximado de R$ 20.000,00 
mensais,  cujo objetivo principal é realizar a partir de 2005 atividades de 
intercâmbios de caráter assistencial, técnico e científico, visando à 
estruturação do Pólo Oftalmológico do Sudoeste Goiano; 
 
 
VI – OUTROS: 
 
 
Nova composição dos Conselhos Superiores da FUNDAHC a partir de 2005: 
 
CONSELHO CURADOR (mandato de 26/01/2005 à 25/01/2009): Profª 
Milca Severino Pereira, Prof. Marcos Pereira de Ávila; Profª Edna Regina 
Silva Pereira, Prof. Hélio Moreira, Prof. Sérgio Daher, Prof. Paulo César 
Brandão Veiga Jardim, Prof. José Abel Alcanfor Ximenes, Drª. Solange 
Maria Seixas Martins e Profª Maria Alves Barbosa. 
 
CONSELHO FISCAL  (mandato de 04/02/2005 à 03/02/2007): Sr. Jorge 
Luiz da Costa, Prof. Edward Madureira Brasil e Srª Cleusa de Queiroz 
Machado. 
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A posse dos conselheiros foi realizada no dia 07 de dezembro de 2004 em 
reunião ordinária do Conselho Curador. 
 
 
XII ENCONTRO NACIONAL DO CONFIES : 

 
A FUNDAHC esteve representada por seu Diretor Executivo - Prof. 

Hélio Moreira no XII Encontro Nacional do CONFIES – Conselho Nacional 
de Fundações de Apoio as Instituições de Ensino Superior, realizado nos dias 
16 e 17 de setembro de 2004 na cidade de Natal – RN. Naquela 
oportunidade, foram tratados vários assuntos de interesse das instituições, 
dentre eles, a Lei nº 5.205 de 14 de setembro de 2004, que trata da 
regulamentação da Lei nº 8.958 de 20 de dezembro de 1994, que dispõe 
sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de 
pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio.    
 
 
8º ENCONTRO DE FUNDAÇÕES DO ESTADO DE GOIÁS: 
 
 Foi realizado no dia 13 de dezembro de 2004 o 8º Encontro de 
Fundações do Estado de Goiás, evento promovido pela Federação das 
Fundações do Estado de Goiás, com apoio da Curadoria de Fundações e 
Associações de Goiânia. Naquela oportunidade, a FUNDAHC esteve 
representada pela Diretoria Executiva e funcionários da sua equipe 
administrativa; há de se destacar o alto nível das discussões, incorporando, 
por conseguinte, importantes conhecimentos ao nosso dia a dia. O 
encerramento ocorreu com jantar de confraternização e solenidade de 
entrega da premiação às Fundações classificadas, de acordo com a 
regularidade e pontualidade na prestação de contas.              
  
VISITAS A OUTRAS INSTITUIÇÕES FUNDACIONAIS: 
 
 Com intuito de trocar opiniões e receber subsídios, o Diretor 
Executivo da FUNDAHC visitou, em 2004, várias outras Fundações de 
Apoio a Instituições de Ensino Superior, com destaque para as seguintes: 
FINATEC – Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – 
instituição que apoia a Universidade de Brasília – DF; Fundação Médica da 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul; FADEMS – Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimento da Educação de Mato Grosso do Sul – 
instituição de apoio a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e  
Fundação Ary Frauzino para Pesquisa e Controle do Câncer - instituição que 
apoia o Instituto Nacional do Câncer – INCA - RJ. Nestas oportunidades, 
procurou-se conhecer a realidade dessas instituições e suas experiências 
administrativas, com o objetivo de ampliar nossos conhecimentos relativos 
ao trabalho que desenvolvemos no âmbito da Universidade Federal de Goiás, 
no sentido de aperfeiçoar o trabalho que desenvolvemos na nossa instituição.               
 
 
PROGRAMA DE INCENTIVOS A DOCENTES DA UFG : 
 
  Através da Resolução nº 01/2003 de 11 de dezembro de 2003 do 
Conselho Curador da FUNDAHC, foi implementado, durante o ano de 2004, 
o Programa de Incentivos para participação de docentes da Faculdade de 
Medicina da UFG em eventos científicos. Este programa teve a função de 
auxiliar, financeiramente, vários docentes que apresentaram trabalhos 
científicos em congressos brasileiros na área médica. Para 2005, o mesmo 
será reeditado, ampliando o incentivo, também, para os docentes das 
Faculdades de Enfermagem e Nutrição da UFG.  

 
 
 

Goiânia, 31 de Dezembro de 2004. 
 
 
 
 
                     Prof. Hélio Moreira 
              Diretor Executivo da FUNDAHC       

 


