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Mensagem da Diretoria   

Assistência a saúde, ensino e pesquisa. Os três objetivos do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Goiás desde 1998 são compartilhados pela 

Fundação de Apoio ao Hospital das Clinicas da UFG (FUNDAHC), criada que foi 

para dar suporte e agilizar as ações administrativas do tradicional hospital-

escola da UFG. Em sua curta história, a FUNDAHC tem cumprido o seu 

desiderato e é considerada pelos docentes, alunos e pessoal técnico-

administrativo das unidades que compõe o Hospital das Clínicas, como parte do 

mesmo. O presente relatório não traz nenhuma atividade que se destaca de 

outros apresentados em anos anteriores. Talvez, o destaque seja a estabilidade 

fruto do trabalho de diretores que nos antecederam, da equipe técnica da 

FUNDAHC, da direção do Hospital das Clínicas, da Reitoria da Universidade 

Federal de Goiás e dos Conselhos Curador e Fiscal da FUNDAHC, e do suporte da 

nossa Assessoria Jurídica e do Ministério Público. Sonhamos com uma Fundação 

que possa dispor de recursos maiores para ampliar as nossas ações em favor do 

Hospital das Clínicas. Isso será possível com a implantação de novas ações que 

estão sendo minuciosamente programadas a partir de 2012 

Encaminho o presente Relatório de Atividades da FUNDAHC, relativo ao 

exercício de 2011, inicialmente ao Conselho Fiscal e posteriormente ao Conselho 

de Curadores da Fundação, para análise e avaliação, e se aprovado, será 

encaminhado à Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia para compor a 

Prestação de Contas da FUNDAHC relativo ao exercício de 2011, comprovando as 

atividades realizadas pela Fundação.  

 Saudações,        Prof. Nilzio Antonio da Silva 

Diretor Executivo da FUNDAHC 
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1.0.ÓRGÃOS DE DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO                     
 

A direção e administração da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás  têm a seguinte composição estrutural. 

I.Órgão de Orientação Superior- Conselho Curador 

II. Órgão de Fiscalização e Controle - Conselho Fiscal 

III.Órgão de Administração Superior - Diretoria Executiva 

 

1.2.CONSELHO CURADOR  

Prof.  Edward Madureira Brasil 

Prof.  José Garcia Neto  

Prof.  Luiz Arantes Resende  

Prof.  Marcos Pereira de Ávila  (Presidente)  

Profª Maria Alves Barbosa  

Prof.  Marcelo Medeiros   

Prof.  Nilzio Antonio da Silva 

Prof.  Sérgio Daher  

Prof.  Vardeli Alves de Moraes  

 

1.3.  CONSELHO FISCAL 

Sr Jorge Luiz da Costa 

Prof.Walter Nilton Celestino da Silva (Presidente) 

Sra.Wheyllia Barros Marinho 

 

1.4.DIRETORIA EXECUTIVA  

Prof. Nilzio Antonio da Silva   

 
 
 
 
 
 



   

2.0.HISTÓRICO, OBJETIVOS E ESTRUTURA  
 

Instituída por escritura pública em 18/11/1998, a Fundação de Apoio ao 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – FUNDAHC é uma 

instituição jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de duração 

indeterminada, com sede na Primeira Avenida nº 545, Setor Leste Universitário, 

nesta Capital. Tem por objetivos estatutários 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, cujas ações são desenvolvidas no âmbito do Hospital das Clínicas da 

UFG, bem como em outras unidades da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da 

Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).  

 

 Em cumprimento a esses objetivos, a FUNDAHC tem viabilizado para o 

Hospital das Clínicas e outras unidades da UFG, em condições mais favoráveis, a 

aquisição de equipamentos e materiais permanentes de uso médico-hospitalar, 

materiais de consumo, contratações de obras e reformas prediais e a cessão de 

mão de obra qualificada, que têm garantido a expansão e a melhoria do ensino, da 

pesquisa e da assistência prestada à comunidade. 

 Todas estas atividades visam, fundamentalmente, a melhoria do ensino e 

da assistência prestada à comunidade atendida pelo Hospital das Clínicas.  

 

 

 

 

 



   

2.1OBJETIVOS: 

As ações da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás - FUNDAHC estão orientadas para alcançar os seguintes 

objetivos: 

I.Desenvolver programas assistenciais, educacionais e culturais 

relacionados com o atendimento assistencial à comunidade. 

II.Apoiar técnica e financeiramente programas de assistência médico-

hospitalar e programas de desenvolvimento do ensino, pesquisa e 

extensão da Universidade Federal de Goiás; 

III. Manter, parcial ou integralmente, o Hospital das Clínicas da UFG, bem 

como outras Unidades afins, ligadas ou não à Universidade; 

IV. Executar, mediante convênios, contratos e acordos, com instituições 

públicas ou privadas, inclusive internacionais, atividades em todos os 

campos que venham contribuir para o desenvolvimento científico, técnico 

e cultural; 

V.Fomentar a formação de recursos humanos através da participação em 

eventos científicos; 

VI. Conceder bolsas de estudos em nível de graduação, pesquisa, extensão e 

pós-graduação; 

VII. Realizar levantamento de dados sobre trabalhos científicos e 

tecnológicos, nacionais ou estrangeiros; 

 

Figura: Equipe administrativa da FUNDAHC 

 

 

 



   

 

3.0.RESULTADOS ALCANÇADOS DE ACORDO COM AS 
METAS PROPOSTAS NO PLANO DE TRABALHO DE 2011 
 

As metas propostas no Plano de Trabalho relativo ao exercício de 2011 

foram traçadas de acordo com os objetivos estabelecidos nos Estatutos da 

Fundação e nas orientações do Conselho Curador. Das atividades realizadas pela 

FUNDAHC em 2011, pode-se observar que todas estão em consonância com as 

metas propostas. 

3.1. ATIVIDADES DE ENSINO 

ATIVIDADES PROPOSTAS NO 

PLANO DE TRABALHO 

ATIVIDADES REALIZADAS 

METAS EXECUÇÃO 

» Na área de Ensino, a FUNDAHC traçou 

como meta para 2011 o apoio às ações 

administrativas e gerenciais necessárias para 

que o Hospital das Clínicas e outras unidades 

da Universidade Federal de Goiás e da 

Fundação Universidade Federal da Grande 

Dourados possam cumprir o seu papel 

institucional de servir de campo de apoio ao 

ensino e estágio a alunos dos cursos de 

Graduação e Pós-Graduação ministrados pela 

UFG e UFGD, alunos dos cursos de 

Graduação e Pós-Graduação de instituições 

que mantém convênios com a UFG e UFGD, 

bem como alunos dos cursos técnicos, tanto 

da rede pública quanto da rede privada. 

Principal projeto da Área de Ensino 

» Projetos vinculados a área de ENSINO que 

foram executados no ano de 2011 com o apoio da 

FUNDAHC: 

Projeto previsto no Plano de Trabalho / 2011: 

1. Projeto relativo ao Programa Nacional 

de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde: Pró-Saúde I – Fase II da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal de Goiás. 

Projeto financiado pelo Ministério da Saúde 

através da Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS), que tem por objetivo: 1. Promover a 

mudança do processo de ensino-aprendizagem na 

área de saúde; 2. Adequar o processo de 

formação do curso de medicina/UFG de modo a 

oferecer à sociedade, profissionais habilitados a 



   

destacado no Plano de Trabalho e 

executado pela FUNDAHC em 2011: 

→ Projeto relativo ao Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde: Pró-Saúde I – Fase II, que foi 

executado sob a coordenação da diretoria da 

Faculdade de Medicina da UFG; 

Projetos executados pela FUNDAHC em 

2011 e não previstos no Plano de 

Trabalho, uma vez que os mesmos foram 

contratados no final do exercício de 2010, 

após aprovação do Plano de Trabalho de 

2011: 

→ Projeto Telessaúde Brasil – Fase III – 

Núcleo Goiás; 

→ Curso de Especialização em Epidemiologia 

– 2ª Turma EaD;   

→  Curso de Aperfeiçoamento a Distância em 

Geoprocessamento em Saúde – 2ª edição; 

 

 

 

responder às necessidades da população local, 

regional e nacional na operacionalização do SUS. 

Este projeto teve início em Dezembro/09 e teve 

seu término em Março/2011. Abaixo, segue o 

relatório das principais atividades desenvolvidas 

com os recursos do projeto em 2011. No Anexo I 

encontra-se os documentos comprobatórios das 

atividades desenvolvidas 

2. Manutenção do Website da Faculdade 

de Medicina da UFG: No período de 

Janeiro/2010 à Março/2011 foram mantidas no 

site da Faculdade de Medicina da UFG 

informações diárias das atividades desenvolvidas 

pelo projeto Pró-Saúde I Fase II, que também 

eram encaminhados para veiculação em outros 

sites da Universidade Federal de Goiás, Hospital 

das Clínicas, Rádio Universitária e Associação dos 

Docentes da UFG. As matérias de interesse 

público também eram encaminhadas para 

veiculação na mídia local (jornal, rádio e TV), 

conforme destacado no relatório do projeto, em 

anexo. 

→ Curso Pronto Sorriso: No período de 

Janeiro/2010 à Março/2011 foram realizados 

com o apoio do projeto Pró-Saúde I Fase II o 

curso Pronto Sorriso para os acadêmicos de 

medicina, o qual ensina a arte da humanização na 

saúde, conforme destacado no relatório do 

projeto, em anexo. 

→ Oficina de integração Academia e Serviços 



   

de Saúde denominada “Conquistando Saúde”: 

No dia 15 de março de 2011 foi realizado na 

praça central da cidade de São Luiz de Montes 

Belos – GO, com o apoio do projeto Pró-Saúde I 

Fase II, a Oficina “Conquistando Saúde”. A 

campanha foi realizada em parceria com a 

Secretaria de Saúde da cidade e os cursos da 

área de saúde da Universidade Federal de Goiás, 

com atendimento de aproximadamente 400 

pessoas, sendo 250 adolescentes na faixa de 13 a 

17 anos, 150 idosos e 100 adultos jovens. A 

atividade foi realizada pelas Ligas Acadêmicas 

das Faculdades de Medicina, Odontologia e 

Enfermagem da UFG, bolsistas e trabalhadores 

dos Postos de Saúde da cidade, conforme 

destacado no relatório do projeto, em anexo. 

→ Semana de Planejamento Pedagógico do 

Curso de Medicina. A atividade foi realizada no 

período de 21 a 25/03/2011, com o apoio do 

projeto Pró-Saúde I Fase II, que contou com a 

participação de 26 professores do Curso de 

Medicina, conforme destacado no relatório do 

projeto, em anexo. 

Projetos administrados pela FUNDAHC e não 

previstos no Plano de Trabalho de 2011: 

2. Projeto Telessaúde Brasil – Fase III – 

Núcleo Goiás: projeto financiado pelo Ministério 

da Saúde, tendo a Universidade Federal de Goiás 

como convenente e a FUNDAHC como executora 

administrativa do projeto, que tem por objetivo 



   

geral a manutenção das atividades do projeto 

Nacional de Telessaúde em Apoio à Atenção 

Primária no Estado de Goiás, visando a melhoria 

da qualidade do atendimento da atenção básica 

do SUS, por meio da ampliação da capacidade das 

equipes de saúde da família, através de 

tecnologia capaz de promover a teleducação, e a 

telemedicina, com resultados positivos na 

resolutividade do nível primário e na saúde da 

população. O projeto teve início em Janeiro/2011 

e teve seu término prorrogado para Junho/2012. 

Várias ações foram executadas em 2011 pelo 

projeto com o apoio da FUNDAHC, conforme se 

pode comprovar através do relatório e das fotos 

dos eventos. No Anexo II encontra-se os 

documentos comprobatórios das atividades 

desenvolvidas: 

3. Curso de Especialização em Epidemiologia – 

2ª Turma EaD: projeto financiado pelo 

Ministério da Saúde, tendo a Universidade 

Federal de Goiás como convenente e a FUNDAHC 

como executora administrativa do projeto, que 

tem por objeto a realização do Curso de 

Especialização em Epidemiologia para a 

capacitação de aproximadamente 150  

profissionais técnicos de nível superior do 

Sistema Único de Saúde, para produção de 

informações e análise crítica, incorporando a 

epidemiologia no processo de gestão da saúde. O 

projeto teve início em Janeiro/2011 e seu 

término está previsto para Dezembro/2012. 



   

Abaixo, seguem os dados estatísticos das 

principais atividades desenvolvidas pelo projeto. 

No Anexo III encontra-se os documentos 

comprobatórios das atividades desenvolvidas: 

→ Dias 05 a 07 de outubro de 2011: realização 

do 1º Encontro Presencial na cidade de Goiânia - 

GO, com presença de 70 pessoas entre alunos e 

tutores; 

→ Dias 19 a 21 de outubro de 2011: realização do 

1º Encontro Presencial na cidade de Natal - RN, 

com presença de 60 pessoas entre alunos e 

tutores; 

→ Dias 26 a 28 de outubro de 2011: realização 

do 1º Encontro Presencial na cidade de Brasília - 

DF, com presença de 45 pessoas entre alunos e 

tutores; 

4. Curso de Aperfeiçoamento a Distância em 

Geoprocessamento em Saúde – 2ª edição. 

Projeto financiado pelo Ministério da Saúde, 

tendo a Universidade Federal de Goiás como 

convenente e a FUNDAHC como executora 

administrativa do projeto, que tem por objetivo 

capacitar os profissionais do SUS envolvidos com 

análise e planejamento de ações em saúde: 

controle de doenças, epidemiologia e vigilância 

em saúde. O projeto teve início em Janeiro/2011 

e seu término está previsto para 

Dezembro/2012. Devido a impedimentos de 

ordem administrativa, durante o exercício de  

2011 foi dedicado somente à preparação das 



   

atividades pela equipe técnica responsável pelo 

curso dedicou somente a organização da 

programação do curso, com as inscrições tendo 

sido iniciadas no dia 21/11/2011 e encerradas  no 

dia 30/12/2011, com previsão de início das aulas 

para Março/2012. No Anexo IV encontra-se uma 

cópia do folder de divulgação do curso,  

comprovando o início das atividades do curso. 

 

4.0.PUBLICAÇÃO NA REVISTA “TECNOLOGIA CIDADÃ” 
DE PROJETO VINCULADO A ÁREA DE ENSINO E 
ADMINIbSTRADO PELA FUNDAHC.  
 
 

O artigo “Telemedicina a serviço da 

saúde”, relativo ao projeto Telessaúde 

Brasil – Fase III – Núcleo Goiás, 

desenvolvido com o apoio da FUNDAHC, 

foi selecionado e teve publicação de 

destaque na segunda  edição (2011) da  

Revista  “Tecnologia Cidadã”, publicada 

anualmente pelo Conselho Nacional das 

Fundações de Apoio às Instituições de Ensino 

Superior e de Pesquisa Científica e 

Tecnológica – CONFIES. 

 

5.0 ATIVIDADES DE PESQUISA 



   

METAS EXECUÇÃO 

» Na área da Pesquisa, a FUNDAHC traçou 

como meta para 2011 apoiar técnica, 

administrativa e financeiramente as várias 

atividades de pesquisas desenvolvidas na área 

de saúde, notadamente no âmbito da Faculdade 

de Medicina e do Hospital das Clínicas, com 

destaque para a captação de recursos junto a 

laboratórios e outros órgãos financiadores de 

Estudos / Ensaio Clínico e de Pesquisa, 

desenvolvidas por docentes ligados às 

Unidades da UFG e da UFGD. 

OBS: Por lapso da Secretaria Executiva da 

FUNDAHC, não foi discriminado de forma 

detalhada no Plano de Trabalho de 2011 

algumas pesquisas contratadas em exercícios 

anteriores e que daríam continuidade em 2011. 

Neste relatório, procurou-se corrigir essa 

falha, detalhando na coluna ao lado a situação 

atual de cada pesquisa administrada 

financeiramente pela FUNDAHC. 

 

 

 

 

» Em 2011 foram firmados com a 

interveniência administrativa da FUNDAHC 06 

(seis) novos contratos de estudos / pesquisa 

clínica com financiamento através de 

indústrias farmacêuticas nacionais e 

internacionais, para desenvolvimento de 

pesquisas no âmbito do Hospital das Clínicas e 

de outras unidades da Universidade Federal de 

Goiás, conforme relacionado abaixo 

- Pesquisas em andamento, contratadas 

anterior a 2011:  

1.  Pesquisa de estudo clínico denominado 

“Estudo de segurança e eficácia da 

associação de clortalidona e amilorida no 

tratamento da hipertensão arterial do 

idoso”. Investigador Principal: Prof. Paulo 

César Brandão Veiga Jardim da Liga de 

Hipertensão do HC/UFG, com financiamento 

pela Eurofarma Laboratórios Ltda. 

→ Estudos iniciados em Setembro/2011; 

→ Selecionados 02 participantes e excluídos 

por falhas de seleção; 

→ Situação atual: em fase de seleção de novos 

participantes. 

→ Relatório em anexo   -   (Anexo V) 

2.  Pesquisa de estudo clínico denominado 

“Estudo multicêntrico, randomizado, duplo-

cego, controlado por placebo, fase IV, para 



   

avaliar o efeito de Saxagliptina sobre a 

incidência de óbito cardiovascular, infarto 

do miocárdio ou AVC Isquêmico em pacientes 

com diabetes tipo 2 - SAVOR”. Investigador 

Principal: Prof. Paulo César Brandão Veiga 

Jardim da Liga de Hipertensão do HC/UFG, 

com financiamento pela Astrazeneca do Brasil 

Ltda. 

→ Pesquisa contratada em Junho / 2011, 

porém o estudo não foi iniciado por decisão do 

patrocinador; 

→ Situação atual: aguardando posição do 

patrocinador para início da pesquisa ou 

cancelamento do contrato. 

→ Relatório em anexo    –   (Anexo V) 

3.  Pesquisa de estudo clínico denominado 

“Estudo de Fase IIIB, multicêntrico, 

randomizado, duplo-cego e duplo-placebo 

para avaliar a eficácia e a segurança do 

Abatacept administrado por vias subcutânea 

e endovenosa a pacientes com artrite 

reumatóide submetidos a tratamento de 

base com metotrexato e com resposta 

inadequada ao Metotrexato – IM101-174”. 

Investigador Principal: Prof. Nilzio Antonio 

da Silva do Departamento de Clínica Médica da 

FM/UFG, com financiamento pelo laboratório 

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica S/A. 

→ Estudos iniciados em Fevereiro/2009; 

→ Selecionados até 2011 cinco participantes 



   

do estudo, sendo que um dos selecionados não 

deu continuidade por apresentar 

intercorrência e dois tiveram falhas de 

seleção; 

→ Situação atual: Pesquisa em andamento, com 

previsão de término em 2014. 

→ Relatório em anexo   -    (Anexo V 

4. Pesquisa de estudo clínico denominado 

“Gastroenterite por rotavírus, em crianças 

com menos de 5 anos. Vigilância realizada 

em hospitais de quatro regiões brasileiras 

Estudo”. Investigadora Principal: Profª Divina 

das Dores de Paula Cardoso do Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública – IPTSP, 

com financiamento pelo Laboratório Merck 

Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda. 

→ Estudos iniciados em Junho /2009; 

→ Foram coletadas 101 amostras de fezes; 

→ Situação atual: Pesquisa em andamento, na 

fase de conclusão da tabulação dos dados e 

fechamento da pesquisa. 

→ Relatório em anexo    -     (Anexo V) 

5. Pesquisa de estudo clínico denominado 

“Vigilância prospectiva de doenças febris em 

áreas endêmicas da dengue na América 

Latina”. Investigadora Principal: Dra. Maria 

Selma Neves da Costa, médica do Serviço de 

Urgência em Pediatria – SERUPE, com 

financiamento pelo laboratório Sanofi Pasteur 

S/A. 



   

→ Estudos iniciados em Março/2011; 

→ Selecionados 150 participantes, entre 

crianças e adolescentes de 9 a 16 anos; 

→ Situação atual: Pesquisa encerrada em 

Dezembro/2011 e atualmente está na fase de 

análise dos dados. 

→ Relatório em anexo   -   (Anexo V). 

6. Pesquisa de estudo clínico denominado 

“Estudo observacional, randomizado, 

conduzido com o entecavir, para avaliar os 

resultados a longo prazo associados ao 

tratamento de pacientes com infecção 

crônica pelo vírus da hepatite B (HBV) com 

análogo de nucleosídeo / nucleotídeo em 

monoterapia: Estudo REALM”, AI463-080”. 

Investigador Principal: Prof. Heitor Rosa do 

Departamento de Clínica Médica, com 

financiamento pelo laboratório Bristol-Myers 

Squibb Company 

→ Estudos iniciados em Outubro/2008; 

→ Foram selecionados treze participantes do 

estudo, sendo que um deles abandonou o 

tratamento. 

→ Situação atual: Pesquisa em andamento. 

→ Relatório em anexo    -    (Anexo V). 

Pesquisas novas, contratadas em 2011: 

7.  Pesquisa de estudo clínico denominado 

“Estudo da eficácia e segurança em sujeitos 

da pesquisa com hipertensão leve a 

moderada. Estudo randomizado, duplo-cego, 



   

de 6 meses seguidos de 8 meses de 

acompanhamento a longo prazo, aberto, com 

Perindopril Arginina / Anlodipino - 

SERVIER”. Investigador Principal: Prof. Paulo 

César Brandão Veiga Jardim da Liga de 

Hipertensão do HC/UFG, com financiamento 

pela empresa ADIR e Institut de Recherches 

Internationales Servier. 

→ Estudos iniciados em Fevereiro/2011; 

→ Foram selecionados 17 participantes do 

estudo, permanecendo somente 06 

participantes para acompanhamento. 

→ Situação atual: Pesquisa em andamento, com 

previsão de término em Novembro/2012. 

→ Relatório em anexo   -    (Anexo V). 

8.  Pesquisa de estudo clínico denominado 

“Estudo randomizado, duplo-cego, controlado 

para avaliar a farmacocinética, 

farmacodinâmica, segurança e eficácia de 

GP2013 e rituximabe em pacientes com 

artrite reumatóide refratários ou 

intolerantes às DMARDs padrão e uma ou 

duas terapias anti-TNF”. Investigador 

Principal: Prof. Nilzio Antonio da Silva do 

Departamento de Clínica Médica da FM/UFG, 

com financiamento pelo laboratório Novartis 

Biociências S/A. 

→ Estudos em fase de iniciação; 

→ Não foram selecionados participantes da 

pesquisa. Aguardando aprovação de emenda ao 



   

protocolo para início de seleção. 

→ Relatório em anexo(Anexo V). 

9.  Pesquisa de estudo clínico denominado 

“Estudo  de Fase 2b, randomizado, duplo-

cego, para avaliar a segurança,  eficácia e 

tolerabilidade da administração de A-623 

em pacientes com Lúpus Eritomatoso 

Sistêmico”. Investigador Principal: Prof. Nilzio 

Antonio da Silva do Departamento de Clínica 

Médica da FM/UFG, com financiamento pelo 

laboratório Anthera Pharmaceuticals, Inc. 

→ Estudos iniciados em Março/2011; 

→ Selecionados sete participantes e cinco não 

deram continuidade ao estudo; 

→ Situação atual: Pesquisa em andamento. 

→ Relatório em anexo    -    (Anexo V). 

10. Pesquisa de estudo clínico denominado 

“Estudo de fase III, multicêntrico, 

randomizado, de grupos paralelos, duplo-

cego e controlado por placebo para avaliar a 

eficácia e a segurança do ocrelizumabe em 

adultos com Esclerose Múltipla Progressiva 

Primária” – Protocolo WA25046. Investigadora 

Principal: Profª Denise Sisterolli Diniz do 

Departamento de Clínica Médica da FM/UFG, 

com financiamento F. Hoffmann-La Roche Ltd. 

/ PPD Development, LP. 

→ Estudos ainda não foram iniciados. 

Aguardando aprovação de emenda ao protocolo 

de pesquisa para início da pesquisa. 



   

→ Relatório em anexo    -    (Anexo V). 

11. Pesquisa de estudo clínico denominado 

“Estudo randomizado, duplo-cego, double-

dummy, de grupos paralelos, para avaliar a 

eficácia e a segurança de ocrelizumab em 

comparação ao Interferon Beta-1a (Rebif®) 

em pacientes que apresentam esclerose 

múltipla recidivante”. Investigadora Principal: 

Profª Denise Sisterolli Diniz do 

Departamento de Clínica Médica da FM/UFG, 

com financiamento pela F. Hoffmann-La Roche 

Ltd. / PPD Development, LP. 

→ Estudos ainda não foram iniciados. 

Aguardando aprovação do Comitê de Ética para 

início da pesquisa. 

→ Relatório em anexo    -    (Anexo V). 

12. Pesquisa de estudo clínico denominado 

“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 13 meses 

após a dose 3 e acompanhamentos de casos 

de hospitalização por dengue de 36 meses 

após a dose 3” – CYD15. Investigadora 

Principal: Dra. Maria Selma Neves da Costa, 

médica do Serviço de Urgência em Pediatria – 

SERUPE, com financiamento pelo laboratório 

Sanofi Pasteur Inc. 

→ Estudos iniciados em Setembro/2011. 



   

→ Selecionados 475 participantes, com meta 

de recrutar 600 participantes até final de 

Março/2011. 

→ Situação atual: Pesquisa em andamento, com 

previsão de término para 2016.  

→ Relatório em anexo   -   (Anexo V) 

13. Projeto de Pesquisa do Centro 

Colaborador em Alimentação e Nutrição do 

Escolar da Universidade Federal de Goiás. 

Região Centro-Oeste (CECANE UFG/ 

Centro-Oeste). Projeto financiado pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), tendo a Universidade Federal de 

Goiás como convenente e a FUNDAHC como 

executora administrativa para o apoio na 

execução do projeto. Objetivo principal do 

projeto: Realizar pesquisas para desenvolver 

ações de educação alimentar e nutricional em 

vários municípios brasileiros. 

Período de Execução: Novembro/2011 à 

Setembro/2012. Anexo, o relatório das 

atividades desenvolvidas em 2011   -   Anexo 

VI.  

 
6.0 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA 

METAS EXECUÇÃO 

» Na área da Assistência, a FUNDAHC traçou 

como meta para 2011 apoiar as atividades de 

caráter administrativo e gerencial, necessárias 

para que o Hospital das Clínicas da UFG, suas 

» As atividades assistenciais desenvolvidas no 

âmbito do Hospital das Clínicas da UFG e do 

CEROF no ano de 2011 foram todas de 

continuidade de projetos anteriores em que a  



   

Unidades e Serviços; os Departamentos, 

Serviços e Disciplinas da Faculdade de 

Medicina da UFG, bem como as Faculdades de 

Enfermagem, Nutrição, Farmácia, Odontologia 

e IPTSP possam 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. 

 

FUNDAHC vem oferecendo seu apoio 

administrativo e gerencial. Essas atividades 

têm proporcionado inúmeros benefícios para 

essas instituições, pois foram adquiridos 

durante o ano um quantitativo considerável de 

materiais de consumo de uso médico-

hospitalar, medicamentos e novos 

equipamentos e materiais permanentes, que 

somados ao quantitativo de pessoal 

disponibilizado pela Fundação, contribuíram de 

forma significativa para uma melhor prestação 

de serviços assistenciais à clientela dessas 

instituições, conforme se pode observar pela 

estatística resumida dos principais 

procedimentos realizados por essas 

instituições no ano de 2011: 

Anexo VII - relatório estatístico das 

principais atividades assistenciais do Hospital 

das Clínicas e do CEROF no ano de 2011, que 

teve o apoio da FUNDAHC nos atendimentos 

médicos, de enfermagem e de outras áreas 

técnicas e administrativas, com destaque para 

os seguintes procedimentos realizados:  

282.561 consultas ambulatoriais e de urgências 

873.023 exames radiológicos e laboratoriais 

   13.652 internações eletivas e de urgência 

   10.451 cirurgias de médio e grande porte 

     2.539 cirurgias de pequeno porte 

     743 procedimentos obstétricos  

Os procedimentos acima foram realizados por 

profissionais do Hospital das Clínicas e do 



   

CEROF, sendo que uma parcela significativa de 

procedimentos foram realizados por 

profissionais contratados pela FUNDAHC, que 

desenvolvem suas atividades nessas duas 

instituições, apoiando as atividades de 

assistências médica aos pacientes, juntamente 

com os profissionais da Universidade Federal 

de Goiás. 

 

7.0.INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA 
 METAS  EXECUÇÃO 

» Na área de investimentos em infra-

estrutura, a FUNDAHC traçou como meta para 

2011 apoiar as atividades de readequação da 

área física do Hospital das Clínicas e de outras 

unidades de saúde da Universidade Federal de 

Goiás e da Fundação Universidade Federal da 

Grande Dourados, que constantemente 

necessitam de ampliação, reformas e reparos 

para que possam abrigar, com as mínimas 

condições possíveis, todas as atividades nelas a 

serem desenvolvidas. Da mesma forma, na área 

de equipamentos médicos hospitalares, 

priorizado-se a aquisição e aperfeiçoamento do 

parque tecnológico para atender as 

necessidades e demanda por novas tecnologias. 

 

 

 

» Com os projetos desenvolvidos em 2011,  

adquiriu-se para ao Hospital das Clínicas e para 

outras unidades da UFG, através dos projetos 

administrados pela FUNDAHC, vários 

equipamentos e materiais permanentes. Essas 

ações visaram exclusivamente à melhoria do 

parque tecnológico, proporcionando a 

implantação de novos serviços e a 

modernização dos existentes. Estes 

investimentos alcançaram o valor de R$ 

401.751,69 em 2011, conforme discriminado 

abaixo e constando do Anexo VIII: 

 

  PROJETOS VALOR 

CEROF / Administração 18.338,50 

CEROF / PROAD 44.373,30 

CEROF / Fundo Local 8.638,15 

Faculdade de Medicina 359,64 

Hospital das Clínicas  330.042,10 
 



   

 

 
 
 
8.0.EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 
ADQUIRIDOS EM 2011 
 
8.1.PROJETO: CEROF/ADMINISTRAÇÃO  

 

DATA NF 

 

NF. 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT 

 

  VR UNIT. 

 

 VALOR TOTAL 

14/09/11 58 GAIOLA METÁLICA 14      400,00 5.600,00 

05/09/11 526 Ar condicionado MINI-SPLIT 24.000 BTU 1 2.982,00 2.982,00 

05/09/11 526 Ar condicionado ELETROLUX 9.000 BTU 1 1.000,00 1.000,00 

05/09/11 526 Gabinete de exaustor centrífugo  1 1.070,00 1.070,00 

29/08/11 242 Serviço de instalação SPLIT e Exaustor  1 7.686,50 7.686,50 

VALOR TOTAL                                                                                                    18.338,50 

8.2. PROJETO: CEROF /PROAD  

 

DATA NF 

 

NF. 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT 

 

  VR UNIT. 

 

 VALOR TOTAL 

26/01/11 16360 Aparelho s/fio ts 60v  1 174,00 174,00 

29/03/11 30 Mesa p/escr c/ conf.Madeira de 25m 4 289,00 1.156,00 

25/04/11 39 Cozinha Inferior 1 786,00 786,00 

29/04/11 426 Projetor  Viewsonic PJD5112 1 1.299,00 1.299,00 

02/05/11 443 Poltrona Ubatuba 8 45,00 360,00 

02/05/11 443 Mesa Tambau Empilhavel 2 88,00 176,00 

05/04/11 172 Computador 1 1.000,00 1.000,00 

09/06/11 587 Tel S/F MOTOROLA 2.4GHZ 1 90,00 90,00 

06/06/11 49 Armário auditório 1 1.694,00 1.694,00 

12/05/11 48818 Minicomputador HP Core i5-750 1 2.290,00 2.290,00 

14/09/11 123 Armário em MDF 160x120x48 fundo 2 929,00 1.858,00 

14/09/11 123 Balcão pequeno 2 portas 1 279,00 279,00 

14/09/11 123 Cadeiras c/braço fixa e rodízio 12 198,55         2.382,60 

14/09/11 123 Mesa c/1 gaveta 130x60 2 267,00 534,00 

14/09/11 123 Mesa reunião 180x90 em MDF 1 490,00 490,00 

14/09/11 123 Mesa retangular 160x68 em MDF 1 320,00 320,00 

15/08/11 30361 Vent.Par. 60cm ARGE TWIST 1 119,70 119,70 

07/02/11 63 Reforma nos ambulatórios e corredores 1 7.950,00 7.950,00 



   

01/03/11 74 Reforma nos ambulatórios e corredores 1 7.000,00 7.000,00 

01/04/11 103 Pinturas em paredes, tetos e portas 1 5.215,00 5.215,00 

02/05/11 129 Instalações de bancadas e identif. das portas 3 2.650,00 7.950,00 

31/05/11 474 Material p/instalação de prateleiras gr 5 mt 250,00 1.250,00 

VALOR TOTAL                                                                                                          44.373,30 

 

8.3.PROJETO: CEROF / FUNDO LOCAL  

 
DATA NF 

 
NF 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT 

 
  VR UNIT. 

 
 VALOR TOTAL 

22/03/11 1080 Refrigerador 262Lt RDE30 ELETROLUX 01 959,00 959,00 

17/05/11 6172 Vent parede 60CM Bivolt 08 198,87 795,48 

17/05/11 6172 Vent parede 60CM Bivolt 08 198,88 795,52 

15/06/11 61 Mesa p/ escritório 120X060X074 10 280,00 2.800,00 

05/09/11 230 Negatoscopio 2 corpos simples 1 560,00 560,00 

16/09/11 22.591 LG cond 24000 HW Smile  1 954,00 954,00 

16/09/11 22.591 LG Evap 24000 HW Smile 1 636,00 636,00 

29/09/11 2554 Sofá reto 3 lugares 1 1.138,15         1.138,15 

VALOR TOTAL                             8.638,15 

 

8.4.PROJETO: FACULDADE DE MEDICINA 

 
DATA NF 

 
NF 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT 

 
  VR UNIT. 

 
   VALOR TOTAL 

16/08/11 471 Tel sem fio PHILIPS SE 1701B 4 89,91 359,64 

VALOR TOTAL                                                                                                          359,64 

 

8.5.PROJETO: HOSPITAL DAS CLÍNICAS  

 
DATA NF 

 
NF 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT 

 
  VR UNIT. 

 
 VALOR TOTAL 

22/11/11 950 Sistema de senha eletrônica 1 1.780,00 1.780,00 

19/11/10 5565 Estabilizador Siemens MRE c/BYPASS 1 23.799,00 23.799,00 

11/01/11 401 Projetor multimídia MP515 LUMENS 1 1.580,00 1.580,00 

21/10/11 400 Oxímetro de pulso mês 900 MEDIAID 2 3.400,00 6.800,00 

21/12/11 8601 Armário de aço c/3 gavetas 1 896,00 896,00 

23/02/11 308 Ar condicionado ELECTROLUX 1 7.990,00 7.990,00 

03/02/11 600 Forno a gás 2 câmaras 1 4.400,00 4.400,00 

15/04/11 179 Relógio ponto ORION 2 3.550,00 7.100,00 

13/04/11 501 Cadeira de aço 14 70,00 980,00 

13/04/11 501 Escada 2 degraus em aço 6 65,00 390,00 



   

13/04/11 501 Mesa exame clínico c/grades e colchonete 6 400,00 2.400,00 

13/04/11 501 Escrivaninha de aço c/2 gavetas 6 195,00 1.170,00 

13/04/11 501 Negatoscópio de 1 corpo pintado 5 188,00 940,00 

13/04/11 501 Negatoscópio de 2 corpos pintados 1 478,00 478,00 

13/04/11 501 Refletor parabólico flexível 3 210,00 630,00 

26/04/11 882 Liquidificador alta rotação 2Lt 4 490,00 1.960,00 

26/04/11 882 Liquidificador industrial 4Lt 1 540,00 540,00 

25/08/11 10675 Impressora LEXMARK laser mono T650N 3 1.670,00 5.010,00 

04/08/11 1997 Cadeira flex. executiva base fixa balanço 25 133,35 3.333,75 

04/08/11 1997 Cadeira flex. executiva base giratória 25 186,42 4.660,50 

04/08/11 1997 Cadeira flex. executiva base giratória 25 244,56 6.114,00 

04/08/11 1997 Cadeira flex. executiva base caixa girat. 15 278,71 4.180,65 

20/10/11 41036 Liquidificador SIEMSEN 2 Lt 1 499,80 499,80 

30/09/11 38268 Ventilador par. TWIST 2 119,70 239,40 

04/10/11 1808 Seladora marmitex MAX 2 73,00 146,00 

07/10/11 8299 Aparelhos de anestesia/monitores multiparam. 4 29.922,50 119.690,00 

24/11/11 8289 Laringoscópio adulto 4 415,00 1.660,00 

24/11/11 8289 Laringoscópio infantil 1 515,00 515,00 

07/11/11 215 Caneta LB-2000 6 695,00 4.170,00 

11/11/11 984 Balança digital Cap.300K- Plataforma em inox 2 1.400,00 2.800,00 

11/11/11 984 Balança digital Cap.300KG Visor móvel 2 2.595,00 5.190,00 

11/08/11 6225 Conjunto Anestesia 2 50.000,00 108.000,00 

VALOR TOTAL                                                      330.042,10 

 

9.0. AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL (E-CPF) 
 

 O E-CPF é uma versão eletrônica do CPF que garante a autenticidade e integridade nas 

transações financeiras eletrônicas de câmbio, agilizando a elaboração de contrato de câmbio e 

conversão de moedas estrangeiras para a moeda nacional, sendo de grande utilidade no 

Departamento Financeiro da FUNDAHC, tendo em vista que a maioria dos contratos de pesquisas 

firmados entre a FUNDAHC e as Indústrias Farmacêuticas, os recursos financeiros são enviados 

do exterior, o que demandava um período superior a quinze dias para crédito em conta. Com o 

Certificado Digital, os recursos são creditados em conta no prazo médio de dois dias após a 

elaboração do contrato via transação eletrônica no sistema do Banco do Brasil 



   

 
Figura 02: Certificado Digital   

10.IMPLANTAÇÃO O SISTEMA DE PATRIMÔNIO:  

Visando melhorar o controle dos bens patrimoniais da FUNDAHC, em 2011 foi adquirido 

pela Fundação um sistema de gerenciamento de bens patrimoniais, agilizando o processo de 

informações e cadastramento dos bens por centro de cursos, auxiliando no processo de 

depreciação, baixa, movimentação de bens, etc.  

Figura: página do novo Sistema de Controle Patrimonial da FUNDAHC 

 

 

 
 
 
 



   

11. RECURSOS HUMANOS 
METAS EXECUÇÃO 

 

» Na área de recursos humanos, a FUNDAHC 

traçou como meta para 2011 apoiar a 

administração dos recursos humanos 

disponibilizados para o Hospital das Clínicas e 

as outras Unidades em todas as suas etapas, 

oferecendo treinamentos e outras 

necessidades para que essas instituições 

possam desenvolver suas atividades 

regularmente. 

 

 

Em 2011 a FUNDAHC viabilizou para o Hospital 

das Clínicas e outras unidades da UFG um 

quantitativo significativo de pessoal 

distribuído em diversas áreas, principalmente 

nas mais complexas como: Pronto Socorro, 

Banco de Sangue, UTI’s, Clínicas Médicas e 

Cirúrgicas, CEROF, Ambulatórios, Serviço de 

Hemodiálise, Laboratórios e outros setores 

que são essenciais ao funcionamento dessas 

instituições. 

As metas para essa área atingiu 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 e outras unidades, o 

cumprimento dos seus objetivos de prestar 

relevantes serviços à população goiana e 

regiões circunvizinhas. 

Encontram-se contratados pela Fundação e 

desenvolvendo atividades nas áreas 

administrativas e assistenciais do Hospital das 

Clínicas e do CEROF / UFG, 462 empregados 

contratados pelo regime da CLT. No Anexo IX, 

segue a listagem de todos os empregados da 

Fundação que estão lotados no Hospital das 

Clínicas, CEROF, Faculdade de Medicina, 



   

projetos de pesquisa e extensão, bem como os 

empregados vinculados à área administrativa 

da FUNDAHC. 

CURSOS DE CAPACITAÇÃO: 

 Em 2011, a FUNDAHC incentivou a 

participação de seus colaboradores em 

diversos cursos de capacitação, procurando 

qualificar melhor sua equipe, conforme 

destacado abaixo e relacionado no Anexo X:   

* Participação do Sr. Cristiano Crispim de 

Figueiredo Souza, Encarregado do 

Departamento de Pessoal da FUNDAHC, no 

Curso de Conectividade Social / Certificação 

Digital, ministrado pela empresa Objetiva 

Cursos Empresariais no dia 15/07/2011 na 

cidade de Goiânia - Goiás.  

Participação da Srª Michele Melquiades 

Gonzaga, Assistente do Departamento de 

Pessoal da FUNDAHC, no Curso de Atualização 

e Legislação do Trabalho, ministrado pela 

empresa Objetiva Cursos Empresariais nos 

dias 11 e 18 de Setembro de 2011 na cidade de 

Goiânia - Goiás. 

 Participação dos funcionários da FUNDAHC, 

Srª Claudieny Rodrigues Franco (Secretária 

Executiva), Sr. Ney Fernando Porto 

(Encarregado do Departamento Financeiro) e 

Srª Ábia Alves dos Santos (Assistente 

Contábil), no Curso de DACON, DCTF, 



   

PERD/COMP, ministrado LEGIS – Inf. e 

Serviços Empresariais Ltda, realizado no dia 

18/07/2011 na cidade de Goiânia – Goiás.  

 

 Participação das funcionárias da FUNDAHC, 

Srª Claudieny Rodrigues Franco (Secretária 

Executiva) e Sra. Michele Melquiades Gonzaga 

(Assistente do Departamento de Pessoal), no 

Curso de Legislação do Trabalho para 

Departamento de Pessoal, ministrado pela 

empresa Objetiva Cursos Empresariais, 

realizado no dia 18/03/2011 na cidade de 

Goiânia – Goiás.  

 Participação dos funcionários da FUNDAHC, 

Srª Claudieny Rodrigues Franco (Secretária 

Executiva) e Sr. Kelson Nogueira Rodrigues 

(Contador), no Curso de Ativo Imobilizado “Em 

Conformidade com o CPC 27, RTT E E-LALUR”, 

ministrado pela empresa Carvechi e Cinat 

Desenvolvimento Profissional no dia 

14/04/2011 na cidade de Goiânia – Goiás.  

 Participação da Srª Claudieny Rodrigues 

Franco no Curso de Encargos Sociais – Custo 

do Trabalhador, realizado no dia 17/09/2011 

pela empresa Objetiva Cursos Empresariais, na 

cidade de Goiânia – Goiás. 

CURSO PROMOVIDO PELO HC/UFG: 

* Curso de FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, 

ministrado pela Escola Nacional de 



   

Administração Pública – ENAP, realizado no 

período de 16 a 19 de novembro de 2011 na 

cidade de Goiânia - Goiás. Estiveram presentes 

no curso os seguintes colaboradores da 

FUNDAHC: Srs. Jeová Diogo José dos Santos, 

José Junior dos Reis Lucindo Gomes Junior, 

Maisa Ferreira Lima da Costa e Claudieny 

Rodrigues Franco. 

ENCONTRO NACIONAL DE FUNDAÇÕES 

* Participação dos colaboradores da 

FUNDAHC, Srs. Kelson Rodrigues Nogueira 

(Contador) e Srª Claudieny Rodrigues Franco 

(Secretária Executiva), no 29º Encontro 

Nacional das Fundações de Apoio as 

Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa 

Científica e Tecnológica, promovido pelo 

CONFIES (Conselho Nacional das Fundações 

de Apoio as Instituições de Ensino Superior), 

realizado no período de 08 a 10 de novembro 

de 2011 na cidade de Manaus - Amazonas no 

Studio 5 Centro de Convenções. 

Figura: 29º Encontro Nacional de Fundações – Manaus - AM 



   

 Figura: 29º Encontro Nacional de Fundações – Manaus - AM 

12. ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 METAS  EXECUÇÃO 

 Na área da assistência social, a FUNDAHC 

traçou como meta para 2011 patrocinar, apoiar 

e implementar, ações com atividades de 

assistência social, como: proteção a família,  

maternidade, infância, adolescência, velhice, 

amparo às crianças e adolescentes carentes, a 

promoção da integração ao mercado de 

trabalho, mediante projetos a serem 

desenvolvidos em parceria com a Universidade 

Federal de Goiás e demais órgãos públicos.  

1.  Projeto de “Formação Continuada dos 

Profissionais do Sistema Sócio-Educativo do 

Estado de Goiás”, com o financiamento da 

Secretaria Especial de Direitos Humanos da 

Presidência da República, que tem por objetivo 

a capacitação de educadores, gestores públicos 

e orientadores sociais, no trabalho com 

adolescentes autores de ato infracional, os 

quais estão em processo de cumprimento de 

medidas sócio-educativas estabelecidas pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Este 

projeto teve início em 2008 e encerou-se em 

Julho/2011. Em 2011 as atividades realizadas 

através desse projeto foram de tabulação e 

sistematização dos questionários de avaliação 

aplicados aos alunos (pré teste e pós teste), 

das freqüências para certificação, da 

elaboração do relatório analítico, bem como 

todo o processo de encaminhamento para 



   

assinatura dos certificados, conforme 

destacado no relatório em anexo. 

2. Contrato de prestação de serviços 

firmado com a Fundação Jaime Câmara, 

tendo por objetivo dar apoio na execução do 

projeto Boa Visão, extensão do convênio 

firmado por aquela instituição e a Prefeitura 

de Goiânia / Secretaria Municipal da Educação, 

visando a realização de consultas, prescrição 

de remédios, prescrição de óculos, 

tratamentos, indicação de exames específicos 

e cirurgias oftalmológicas a alunos da Rede 

Municipal de Ensino. Projeto desenvolvido em 

parceria com o Centro de Referência em 

Oftalmologia do Hospital das Clínicas da UFG 

(CEROF), com proposta de prorrogação para o 

exercício de 2012.No Anexo XI são 

demonstrados os dados estatísticos dos 

atendimentos médicos realizados em 2011, 

conforme destacado abaixo: 

- Maio/2011         - 3.061  consultas / exames; 

- Junho/2011       -    631  consultas / exames; 

- Agosto/2011      - 1.150  consultas / exames; 

- Setembro/2011  – 1.186  consultas / exames; 

- Outubro/2011    - 1.724  consultas / exames; 

- Novembro/2011 - 2.422  consultas / exames; 

- Dezembro/2011 – 1.682  consultas / exames. 

3. 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 Silva 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 a aquisição de 

medicamentos e parte do material usados nos 

procedimentos. No Anexo XII são 

demonstrados os dados estatísticos dos 

procedimentos realizados em 2011 pelo 

projeto, com o apoio da FUNDAHC, conforme 

destacado abaixo:  

 344 – Exames de Estudo do Sêmen  (swin-up); 

   75 – Injeção Intra-Citoplasmática (ICSI); 

  115 -  Inseminações  (IAIU); 

   60 -  Fertilização “In Vitro”  (FIVETE); 

    21 -  Punções. 

 

 

13. CONVÊNIOS E PROJETOS  
Para o ano de 2011, a FUNDAHC traçou como meta a captação de novos projetos, atendendo ao 

Hospital das Clínicas e demais Unidades ligadas ou não à Universidade Federal de Goiás e a 

Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, conforme detalhado abaixo: 

METAS EXECUÇÃO 



   

Previsão no Plano de Trabalho de captação 

de novos Convênios e Contratos em 2011: 

1.  Contrato de Prestação de Serviços entre a 

FUNDAHC e a Universidade Federal de Goiás, 

visando à manutenção, expansão e a melhoria 

da assistência, do ensino, das pesquisas 

científicas e tecnológicas e projetos de 

extensão no âmbito do Hospital das Clínicas, da 

Faculdade de Medicina e outras Unidades / 

Órgãos da UFG; 

2. Termos de Cooperação com a Universidade 

Federal de Goiás, visando à cooperação 

técnica, científica e administrativa, com a 

finalidade de desenvolver projetos de ensino, 

pesquisa e extensão, em regime de mútua 

cooperação no apoio à gestão administrativa e 

financeira de projetos, de acordo com os 

Planos de Trabalhos aprovados. 

3. Contrato de Prestação de Serviços entre a 

FUNDAHC e a Fundação Universidade Federal 

da Grande Dourados, visando o apoio as 

atividades pós-implantação, bem como a 

melhoria do ensino, pesquisas científicas e 

tecnológicas, extensão e consultoria técnica no 

âmbito das Unidades e Órgãos da UFGD; 

 

4. Contratos com Indústrias Farmacêuticas 

Nacionais e Internacionais, para 

desenvolvimento de Pesquisas / Estudos 

Clínicos coordenadas por docentes da 

Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal de Goiás. 

Situação atual dos contratos e convênios:  

1. Contrato n° 001/2006 firmado com a  

Universidade Federal de Goiás prorrogado 

através do Termo Aditivo n° 005 para o 

exercício de 2011 conforme Autos n° 246/06-

FUND, visando à execução de projetos no 

âmbito da Universidade Federal de Goiás, 

conforme projetos detalhados nesse relatório 

em cada  área específica  - Anexo XIII. 

 

2. Não foram efetivados no ano de 2011 os 

Termos de Cooperação com a Universidade 

Federal de Goiás, nos moldes que foram 

previstos no Plano de Trabalho da FUNDAHC 

para o exercício de 2011. 

 

 

 

3. Contrato n° 27/2007 firmado com a UFGD 

prorrogado através do Termo Aditivo n° 004 

para o exercício de 2011, conforme Autos 

n°255/07-FUND, visando à execução de 

projetos no âmbito da Fundação Universidade 

Federal da Grande Dourados. Atualmente 

temos somente dois projetos em execução, 

conforme consta do Anexo XIV.  

4. Em 2011, foram firmados 06 (seis) novos 

contratos de pesquisas clínicas com indústrias 

farmacêuticas nacionais e internacionais, 

conforme detalhado nesse relatório no item 2 

relativo as atividades de pesquisas – Anexo V. 

 



   

5. Carta Acordo firmada em 2010 com a 

Organização Pan-Americana da Saúde / 

Organização Mundial de Saúde, para 

desenvolvimento do projeto PRÓ-SAÚDE FASE 

II - “Programa Nacional de Reorientação da 

Formação Profissional em Saúde”, que se 

encontra em execução e com vigência até o 

início de 2011, sob a coordenação da diretoria 

da Faculdade de Medicina da UFG;  

6. Carta Acordo firmada em 2010 com a 

Organização Pan-Americana da Saúde / 

Organização Mundial de Saúde, para 

desenvolvimento do projeto de Implantação de 

Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde 

(NATS) no Hospital das Clínicas da UFG, que 

se encontra em execução e com vigência até o 

início de 2011 sob a coordenação do Hospital 

das Clínicas da UFG; 

7. Contrato com a Fundação Jaime Câmara com 

o objetivo de dar apoio na execução do projeto 

Boa Visão, extensão do convênio firmado por 

aquela instituição e a Prefeitura de Goiânia / 

Secretaria Municipal da Educação, visando a 

realização de consultas, prescrição de 

remédios, prescrição de óculos, tratamentos, 

indicação de exames específicos e cirurgias 

oftalmológicas a alunos da Rede Municipal de 

Ensino, projeto esse em desenvolvimento pelo 

Centro de Referência em Oftalmologia do 

Hospital das Clínicas da UFG (CEROF).  

8.  Carta Acordo a ser firmada com a 

Organização Pan-Americana da Saúde / 

5. Projeto encerrado no mês de Março/2011, 

com várias atividades desenvolvidas no 

exercício de 2011, conforme destacado nesse 

relatório no item 1, relativo as atividades de 

ensino – Anexo I.     

 

 

 

 

6. Projeto encerrado no mês de Janeiro/2011, 

com todas atividades programadas realizadas e 

prestação de contas aprovada pelo órgão 

financiador. Anexo XV - relatório do projeto.    

 

 

 

 

 

7. Contrato de Prestação de Serviços firmado 

com a Fundação Jaime Câmara em 05/2010 e 

aditivado para o exercício de 2011, tendo como 

objetivo geral de dar apoio àquela instituição 

através do CEROF / UFG na execução do 

Projeto Boa Visão, visando o atendimento 

oftalmológico de alunos da Rede Municipal de 

Ensino – Autos nº099/10-FUND. No Anexo XI 

consta os dados estatísticos dos atendimentos 

realizados pelo CEROF / UFG em 2011, 

destacado no item 6 desse relatório, relativo 

as atividades de assistência social.  

8. Projeto não aprovado pelo órgão 

financiador. 



   

Organização Mundial de Saúde, para 

desenvolvimento do projeto do Centro de 

Alimentação e Nutrição (CECAN), com a 

finalidade de implementar ações de 

alimentação Saudável na região Centro-Oeste 

(GO, TO, MS e MT).    

9. Projeto do Curso de Especialização em 

Epidemiologia, proposto pelo Departamento de 

Saúde Coletiva do Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública – IPTSP / UFG. 

 

 

10. Projeto de Extensão e Pesquisa do Centro 

Colaborador em Alimentação e Nutrição do 

Escolar da Universidade Federal de Goiás 

(CECANE-UFG), proposto pela Faculdade de 

Nutrição da UFG. 

 

11. Projeto integrado do Curso de 

Especialização em Epidemiologia e Curso de 

Extensão em Geoprocessamento em Saúde, 

proposto pelo Departamento de Saúde Coletiva 

do Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública – IPTSP / UFG.  

 

 

 

 

12. Outros projetos que foram contratados 

durante o exercício de 2011 e que não estavam 

previstos quando da elaboração do Plano de 

Trabalho de 2011: 

 

 

 

 

 

 

9. A execução do projeto teve início em 

Dezembro/2010 e com término previsto para 

Dezembro/2012. Durante o exercício de 2011 

foi realizado várias atividades programadas, 

conforme destacado nesse relatório no item 1, 

relativo as atividades de ensino – Anexo III.     

10. A execução do projeto teve início em 

Novembro/2011 e com término previsto para 

Outubro/2012, conforme Contrato n° 

089/2011 firmado entre a FUNDAHC e a UFG , 

conforme destacado nesse relatório no item 2, 

atividades de Pesquisa  -  Anexo VI.     

11. A execução do projeto teve início em 

Dezembro/2010 e com término previsto para 

Dezembro/2012. Durante o exercício de 2011 

foram realizadas atividades de preparo da 

equipe técnica responsável pelo curso, cujas 

inscrições se iniciaram no dia 21/11/11 e 

encerraram no dia 30/12/2011, com o início do 

curso em 2012, conforme destacado nesse 

relatório no item 1, atividades de ensino – 

Anexo IV.       

12. Convênio firmado com o Município de São 

Félix do Araguaia, com a interveniência do 

CEROF / UFG, objetivando a cooperação 

técnico científica para realização de cirurgias 



   

 oftalmológicas em pacientes daquele município 

e cidades vizinhas. No Anexo XI consta os 

dados estatísticos dos atendimentos 

realizados pelo CEROF naquele município no dia 

07/05/2011 e nos dias 23 e 24/09/2011, 

conforme detalhado abaixo: 

Número de pacientes atendidos  –  321 

Número de cirurgias realizadas  -  137 

 
14.AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA EVENTOS NA ÁREA DE 
SAÚDE 
Em cumprimento aos objetivos estabelecidos nos Estatutos, a FUNDAHC 

disponibilizou em 2011 recursos financeiros para eventos na área de saúde, 

apoiando iniciativas visando a capacitação de profissionais e estimulando 

atividades de seções e/ou serviços vinculados ao Hospital das Clínicas da UFG, 

com destaque para os eventos abaixo: 

Encontro de Bioética: a pesquisa em debate: que teve como objetivo 

principal promover a reflexão sobre o respeito à vida humana e não humana, em 

suas várias dimensões, contribuindo no processo de formação dos acadêmicos e 

cidadãos que atuarão em uma sociedade democrática. Foi disponibilizado para 

esse evento a importância de R$ 500,00 para cobrir despesas com lanches 

durante a realização do evento, que foi realizado no dia 03/12/2011 no auditório 

do ICB / UFG, com público estimado de 120 pessoas. 

5ª Campanha de Doação de Órgãos e Tecidos. Campanha realizada nodia 

28 de setembro de 2011 no Hospital das Clínicas da UFG, para cadastramento de 

possíveis doadores de medula e sanar dúvidas sobre doação de órgãos, por 

equipes de técnicos do Hemocentro e da Central de Transplantes. Na 

oportunidade, houve o depoimento de um paciente do hospital que recebeu a 



   

doação de rim. Foi disponibilizado pela FUNDAHC a importância de R$ 732,01 

para cobrir despesas com a realização do evento.  

Dia do Doador de Sangue. No dia 25 de novembro de 2011 o Banco de 

Sangue do Hospital das Clínicas realizou atividades comemorativas ao dia do 

doador de sangue, ressaltando junto aos doadores o valoroso ato altruístico de 

doar sangue, de forma voluntária que enaltece e consagra a solidariedade 

humana. Naquela oportunidade, a FUNDAHC colaborou com o evento doando uma 

torta de doce e uma torta salgada que foi servida aos doadores de sangue 

daquele dia. 

Governança da Informação em Saúde. A FUNDAHC disponibilizou 

recursos financeiros para compra de passagem aérea para participação da Dra. 

Cacilda de Oliveira Pedrosa, médica coordenadora da UTI Médica e UTI 

Cirúrgica do Hospital das Clínicas da UFG no evento “eSaúde / PEP2011” 

realizado na cidade de Campinas – SP nos dias 04, 05 e 06 de dezembro de 2011. 

O evento teve como objetivo subsidiar os participantes para atendimento das 

Portarias nº 2072 e 2073 do Ministério da Saúde, que trata dos Sistemas de 

Gerenciamento da Informação em Saúde, para a implantação a nível nacional do 

prontuário eletrônico do paciente.   

22º Curso Anual de Clínica e Cirurgia do Aparelho 

Digestivo e 14º Curso de Endoscopia Digestiva do Hospital das Clinicas da 

Faculdade de Medicina da UFG. Foi disponibilizada para o 

evento uma passagem aérea para o destino São Paulo 

/ Goiânia / São Paulo, oferecida ao Prof. Marco 



   

Aurélio Santos, palestrante convidado para atividades realizadas nos referidos 

cursos na cidade de Goiânia, nos dias 01, 02 e 03 de dezembro de 2011 

 
15.PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EVENTOS 
CIENTÍFICOS  
A FUNDAHC apoiou em 2011 a apresentação de vários trabalhos científicos em 

eventos nacionais e internacionais, de acordo com a Resolução de nº 001/2011 do 

Conselho Curador da FUNDAHC, que dispõe sobre as normas para o programa de 

incentivos à participação de docentes, profissionais técnico-administrativos e 

estudantes vinculados as unidades de saúde da Universidade Federal de Goiás em 

eventos científicos, conforme demonstrativo abaixo: 

 

 

Unidade 

Solicitante 

 

Evento  -  Autor do  Trabalho Apresentado  

 

Valor 

Concedido 

 

Liga de 

Hipertensão 

Arterial do 

HC/UFG 

XI Conferência Íbero-Americana de Educação em 

Enfermagem e III Encontro Latino Americano – Europa de 

Educação em Enfermagem. Apresentação de trabalho 

científico pela enfermeira da Liga de Hipertensão Arterial – 

Sra. Dalma Alves Pereira, com o tema “Educação para a saúde 

como estratégia de internação em portadores de diabetes”. 

Evento realizado no dia 21 de setembro de 2011 na cidade de 

Coimbra / Portugal. 

 

R$.2.000,00 

 

Departamento 

de Cirurgia do 

HC/UFG 

39º Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia 

Vascular. Apresentação de trabalho científico pelo professor 

do Departamento de Cirurgia - Dr. Marcelo Luiz Brandão, 

com o tema “Tratamento Endovascular de Aneurisma isolado 

de artéria ilíaca comum. Evento realizado entre os dias 11 e 

15 de outubro de 2011 na cidade de São Paulo - SP. 

 

R$.1.000,00 



   

 

Departamento 

de Cirurgia do 

HC/UFG 

39º Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia 

Vascular. Apresentação de trabalho científico pela 

professora do Departamento de Cirurgia - Dra. Ana Lúcia 

Rassi, com o tema a “Oclusão arterial aguda de membros 

inferiores por êmbolo tumoral em paciente com neoplasia de 

pulmão”. Evento realizado entre os dias 11 e 15 de outubro de 

2011 na cidade de São Paulo – SP. 

 

R$. 1.000,00 

 

Departamento 

de Ciências 

Fisiológicas da 

UFG 

JOINT MEETING ISAN / AAS-2011 - Frontiers in 

Therapeutica Targeting of the Autonomic Nervous System 

in Autonomic Disorders and Cardiovascular. Apresentação 

de trabalhos científicos pela professora do Departamento de 

Ciências Fisiológicas da UFG – Dra. Luiza Cristina Lacerda 

Jacomini, com os temas: 1. Dysautonomia and evoked pain by 

epinephrine and norepinephine in fibromyalgia and systemic 

lupus erythematosus; 2. Effects of propranolol on symptoms 

and quality of life in women with fibromyalgia or systemic 

lupus ervthematosus: a double-blinded,placebo-controlled, 

two-period crossover clinical trial. Evento realizado nos dias 

17 e 18 de setembro de 2011 na cidado do Rio de Janeiro – 

RJ. 

 

R$.1.000,00 

 

Faculdade de 

Medicina da 

HC/UFG 

Congresso da American Heart Rhythm Society. 

Apresentação de trabalho científico pelo acadêmico do 5º 

Ano do Curso de Medicina da UFG - Sr. Rhanderson Miller 

Nascimento Cardoso, com o tema “Do Pacemaker Patients 

Incorrect Perceptions Influence their Quality of Life? 

Evento realizado em São Francisco - EUA, entre os dias 04 e 

07 de maio de 2011.  

 

R$.2.000,00 

 

Departamento 

de Pediatria do 

HC/UFG 

5th Europaediatrics. Apresentação de trabalho científico 

pela professora do Departamento de Pediatria do HC/UFG – 

Dra. Maria Ivone Oliveira Pinto Vilela,  com o tema 

Crescimento e secreção do hormônio de crescimento em 

pacientes tratados para leucemia linfoblástica aguda na 

 

R$. 2.000,00 



   

infância.  Evento realizado entre os dias 23 e 26 de junho de 

2011 na cidade de Viena – Áustria. 

 

Departamento 

de Cirurgia do 

HC/UFG 

60º Congresso Brasileiro de Coloproctologia. Apresentação 

de trabalho científico pelo médico do Departamento de 

Cirurgia do HC/UFG – Dr. José Paulo Teixeira Moreira, com o 

tema Avaliação eletromanométrica e ultrassonográfica pré e 

pós-operatória de pacientes portadores de colo chagásico 

submetido a cirurgia de Duhamel. Evento realizado entre os 

dias 02 e 07 de setembro de 2011 na cidade de Fortaleza – 

CE. 

 

R$. 2.000,00 

 

Departamento 

de Clínica 

Médica do 

HC/UFG 

IV Congresso Brasileiro de DPOC. Apresentação de 

trabalhos científicos pela professora do Departamento de 

Clínica Médica do HC/UFG – Dra. Maria Auxiliadora Carmo 

Moreira, com os temas: 1. Alterações tomográficas 

pulmonares em mulheres com DPOC por  exposição á fumaça 

da combustão de lenha; 2. Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica em mulheres não fumantes expostas à fumaça de 

fogão á lenha. Evento realizado entre os dias 24 e 27 de 

Agosto de 2011 na cidade de Recife – PE. 

 

R$.1.350,00 

 

  

VALOR TOTAL CONCEDIDO EM 2011 

 

R$.12.350,00 

 

16.SEGURANÇA DO TRABALHO  
 

O Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da 

FUNDAHC tem a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do 

trabalhador no local de trabalho. Para alcançar este objetivo, o setor realiza exames 

periódicos, alem de exames admissionais e demissionais dos funcionários contratados 

pela Fundação.O Serviço realiza um trabalho diário objetivando a redução e eliminação 

dos riscos inerentes ao trabalho, com a aplicação de princípios, diretrizes e 



   

desenvolvimento de ações, para preservar a integridade física e a saúde dos 

trabalhadores. O SESMT / FUNDAHC atualmente composto com 02 (dois) técnicos em 

Segurança do Trabalho, conta com os  serviços terceirizados dos profissionais da Clínica 

Conceito – Excelência em Medicina do Trabalho, coordenado pelo Médico Especialista em 

Medicina do Trabalho Dr. João Anastácio. Os Serviços Especializados em Medicina e 

Segurança do Trabalho juntamente com os programas desenvolvidos e implantados, 

devem ter a função preventiva. Anualmente é realizado com o apoio do SESMT / 

FUNDAHC a Semana Interna de Prevenção em Acidentes de Trabalho – SIPAT nas 

dependências do HC/UFG. 

   

Figura: Palestras da SIPAT Funcionários da FUNDAHC participando de Palestra na SIPAT  

 
16.1.PALESTRAS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELO 
SESMT / FUNDAHC 
 

TREINAMENTO / PALESTRA 

 FUNCIONÁRIOS 

PARTICIPANTES 

 

DATA 

Ambiente / Condições de trabalho / Riscos dos 

processos produtivos e Metodologia de 

investigação/análise de acidentes e doenças do 

trabalho 

22 02/05/2011 

Legislação Previdenciária e Legislação Trabalhista 20 04/05/2011 

Noções sobre acidentes e doenças do trabalho e 22 5/05/2011 



   

noções sobre AIDS e medidas preventivas 

Princípios gerais de higiene do trabalho e de 

medidas de controle de riscos e organização da 

CIPA e outros assuntos necessários ao exercício 

das atribuições da Comissão. 

 

22 

 

06/05/2011 

Combate a princípio de incêndio 24 27/05/2011 

Campanha de Saúde do SESMT. Pressão arterial 117 21/09/2011 

DETRAN / Go – Segurança no Trânsito 53 22/11/2011 

Atividades Laborais – LER/DORT 51 22/11/2011 

Perda Auditiva 59 23/11/2011 

Combate a princípio de incêndio 49 23/11/2011 

Perigos do choque elétrico 98 24/11/2011 

Figura: Palestra ministrada pelo Dr. Fábio com o tema: Proteção Auditiva 

Goiânia, 10 de fevereiro de 2012           

 

 

Prof. Nilzio Antonio da Silva 

                               Diretor Executivo da FUNDAHC 


