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INTRODUÇÃO 
 
 
 
Os órgãos de administração da FUNDAHC esperam que no ano de 2013 a 

instituição possa realizar todas as ações descritas nesse Plano de Trabalho e 

na Proposta Orçamentária, uma vez que a experiência acumulada no 

decorrer dos seus treze anos de efetivo funcionamento tem demonstrado que 

a Fundação deve estar permanentemente preparada para congeminar o seu 

raio de atuação, buscando apoiar e atender o crescente número de projetos, 

pesquisas, contratos, acordos e convênios a serem administrados em 2013, 

enfrentando com determinação os desafios propostos pela comunidade 

acadêmica da UFG, pela sociedade goianiense e pelo próprio Hospital das 

Clinicas da Universidade Federal de Goiás. A par desse desiderato, 

especialmente em face das experiências vivenciadas neste ano de 2012 com 

a participação na gestão do Hospital e Maternidade Dona Íris, observa-se 

que a instituição não pode descurar do constante aperfeiçoamento de seus 

processos internos e de seus controles, procurando atingir o mais alto nível 

de excelência, em consonância com os objetivos estabelecidos nos estatutos 

da Fundação.  
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PLANO DE TRABALHO DA FUNDAHC - 2013 

 
 
1. JUSTIFICATIVA 
 
A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – 
FUNDAHC é uma pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, de duração 
indeterminada, com sede na cidade de Goiânia – GO, instituída em 18/11/1998 por 
escritura pública lavrada perante o 2° Tabelionato de Notas da Comarca de Goiânia – 
GO, livro n° 956, fls. 152/153, protocolo n° 02830, pelos professores Rodopiano de 
Souza Florêncio e Eleuse Machado de Britto Guimarães, podendo ter atuação em todo 
território nacional.  
 
A criação da Fundação veio ao encontro de um antigo anseio da comunidade acadêmica 
e técnico-administrativa do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Goiás, que visualizaram na sua instituição um forte instrumento 
gerencial de apoio técnico às ações administrativas dessas duas instituições, com 
destaque para as atividades de assistência médica e o fomento ao ensino, a pesquisa e 
a extensão no âmbito da área de saúde, através de intercâmbios de cooperação técnico-
científico com a Universidade Federal de Goiás e com outras entidades públicas ou 
privadas. Os objetivos estabelecidos nos seus estatutos são os seguintes: 
 
I – apoiar técnica e financeiramente programas de assistência médico-hospitalar, ensino 
e pesquisa em geral; 
II – manter, parcial ou integralmente, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Goiás, bem como, outras unidades afins, ligadas ou não à Universidade; 
III – fomentar a formação de recursos humanos através da participação em eventos 
científicos; 
IV - Conceder bolsas de estudos a níveis de graduação, extensão e pós-graduação; 
 
Para a consecução desses objetivos, a FUNDAHC tem estabelecido em seus 
estatutos que poderá: 
 
 I - prover o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás bem como outras 
unidades afins, ligadas ou não à Universidade Federal de Goiás, de recursos humanos, 
equipamentos, materiais de consumo médico hospitalar, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e materiais permanentes que se fizerem necessários; 
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II - celebrar convênio, contratos, acordos e ajustes com entidades públicas e privadas, 
pessoas físicas ou jurídicas, no País e no exterior, mantendo com as mesmas, 
permanentes intercâmbios; 
III - apresentar os resultados de dados sobre trabalhos científicos e tecnológicos, 
nacionais ou estrangeiros, desenvolvidos através de convênios e contratos com a 
Fundação; 
IV - desenvolver programas educacionais e culturais relacionados com o atendimento 
assistencial à comunidade; 
V - associar-se com outras Fundações nacionais ou estrangeiras, órgãos privados ou 
públicos e organismos internacionais; 
VI - criar e manter atividades próprias que guardem relação com as finalidades da 
Fundação. 
 
2. Da Vigência: 
 
01/Janeiro/2013 a 31/Dezembro/2013. 
 
3. Das Metas a Serem Atingidas: 
 
Atendendo aos objetivos estatutários da Fundação que é de dar apoio ao 
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência no âmbito 
da área de saúde, com destaque especial para as atividades a serem realizadas nas 
dependências do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e as parcerias 
com outras instituições da iniciativa pública, privada e segmentos afins, ligados ou não à 
Universidade, a administração da Fundação traçou para o exercício de 2013 as 
seguintes metas a serem atingidas: 
 
4. PROJETOS NA AREA DE ENSINO: 
 
Na área de ensino, a FUNDAHC vem proporcionando desde sua instituição o apoio 
logístico e as condições administrativas e gerenciais necessárias para que o Hospital 
das Clínicas e outras unidades da Universidade Federal de Goiás 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, bem como alunos dos cursos 
técnicos, tanto da rede pública quanto da rede privada.  
 
Abaixo, segue os projetos vinculados a área do ensino que se encontra em execução na 
Fundação e que deverão dar continuidade no ano de 2013: 
 
4.1 Curso de Especialização em Epidemiologia – 2ª Turma EaD 
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Este projeto refere-se ao Contrato nº 028/2010 firmado entre a FUNDAHC e a 
Universidade Federal de Goiás em 13/12/2010, com recursos financiados pelo Ministério 
da Saúde. 

4.1.1. Período de Execução:  

Janeiro/2011 à Dezembro/2012, devendo o período de vigência ser prorrogado até 
10/03/2013, mediante autorização do Ministério da Saúde, cuja solicitação encontra-se 
em andamento. 
 

4.1.2. Objetivos:  
 

Oferecer cursos de especialização em Epidemiologia para 150 profissionais de nível 
superior; Capacitar profissionais técnicos do SUS que trabalham na área, para produção 
de informações e análise crítica, incorporando a epidemiologia no processo de gestão 
em saúde; Produzir materiais instrucionais para a formação de recursos humanos em 
Epidemiologia, de acordo com as diretrizes da UNA-SUS e licenciá-los para livre 
circulação com finalidades educacionais e não comerciais; Desenvolver atividades de 
pesquisa e cooperação técnica visando à disseminação das novas tecnologias e 
metodologias educacionais utilizadas nesse projeto.  
 

4.1.3. Das metas a serem atingidas: 

� Formar profissionais especialistas em Epidemiologia, em suas diversas áreas de 
atuação, de forma a contemplar a natural multidisciplinaridade na prática da vigilância 
em saúde; 
� Desenvolver uma visão crítica e racional a respeito do processo saúde-doença, 
que favoreça a análise da situação de saúde e sua melhor utilização nos processos de 
gestão do SUS; 
� Proporcionar atmosfera científica, acadêmica e profissional para levantamento, 
discussão e busca de soluções para problemas inerentes ao dia a dia da saúde no país; 
� Produzir trabalhos científicos sobre temas relevantes na área de estudo do curso, 
bem como montar um pequeno acervo com o material produzido; 
� Organizar 6 turmas com 25 alunos cada, totalizando 150 vagas; 
� Formar 130 especialistas em Epidemiologia; 
� Produzir o material didático para o curso e publicá-lo na Internet, indexado no 
Acervo de Recursos Educacionais em Saúde (ARES/UnA-SUS). 
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4.2. Curso de Aperfeiçoamento a Distância em Geoprocessamento em Saúde – 2ª 
edição 
 
Este projeto refere-se ao Contrato nº 034/2010 firmado entre a FUNDAHC e a 
Universidade Federal de Goiás em 20/12/2010, com recursos financiados pelo Ministério 
da Saúde. 
 

4.2.1. Período de Execução: Janeiro/2011 à Dezembro/2012, devendo o período de 
vigência ser prorrogado até 10/03/2013, mediante autorização do Ministério da Saúde, 
cuja solicitação encontra-se em andamento. 
 

4.2.2. Objetivos:  
 

� Revisão e complementação dos materiais instrucionais para a formação e 
capacitação de Profissionais do SUS, de acordo com as diretrizes da UNA-SUS e 
licenciá-los para livre circulação com finalidades educacionais e não comerciais;  
 
� Desenvolver atividades de pesquisa e cooperação técnica visando a 
disseminação das novas tecnologias e metodologias educacionais utilizadas nesse 
projeto;  
 
� Desenvolver atividades de pesquisa e cooperação técnica visando o 
desenvolvimento e a disseminação de novas tecnologias e metodologias para o manejo 
dos bancos de dados e análise da situação de saúde;  

 
� Capacitar tutores para formação em Ensino a Distância. 
 
4.2.3. Das metas a serem atingidas: 
 
� Organização de 16 turmas com 25 alunos cada; 
� Conclusão de 350 diplomados; 
� 100% do material didático produzido para o curso publicado na Internet e indexado 
no Acervo de Recursos Educacionais em Saúde (ARES/UnA-SUS); 
� 100% das atividades de pesquisa e cooperação técnica realizada. 
 
4.3. Projeto Pró-Saúde I – Fase III – FM/UFG  
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Este projeto refere-se a Carta-Acordo firmada entre a FUNDAHC e a Organização Pan-
Americana da Saúde em 2012, para financiamento das atividades de reestruturação do 
Curso de Medicina da Universidade Federal de Goiás. 
 
4.3.1. Período de Execução Proposto: 

 
 Março/2012 à Fevereiro/2013. 
 
4.3.2. Objetivos Gerais: 

1. Promover a articulação entre o Curso de Medicina, os demais cursos da área de 
saúde da UFG e a Rede de Serviços de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Estadual de Saúde, através do processo de ensino-serviço-comunidade e 
pesquisa-ensino-extensão, com foco na detecção e atendimento das Doenças Crônico-
Degenerativas na Atenção Primária, considerando as principais causas de cegueira, 
doença renal, hipertensão arterial, diabetes, hepatopatias e capacitação em Saúde 
Mental Comunitária para preceptores de graduação da Secretaria Municipal de Saúde 
de Goiânia. Integrando ensino-serviço com a inserção dos estudantes no cenário real de 
práticas que é a Rede SUS. 
 
2. Adequar o processo de formação/ orientação do Curso de Medicina da UFG de modo 
a oferecer à sociedade, profissionais habilitados a responder às necessidades da 
população local, regional e nacional na operacionalização do SUS, visando à melhoria 
da qualidade e resolutividade da Atenção à Saúde do Cidadão e a integração da Rede à 
formação dos profissionais de saúde na graduação e na educação permanente dos 
professores/ médicos, proporcionando também, a realização de atividades 
multiprofissionais interagindo com os cursos de Enfermagem, Farmácia, Nutrição e 
Odontologia da UFG. 
 
4.3.3. Das metas a serem atingidas: 

� Capacitar a equipe de tutores e preceptores do Distrito Sanitário Leste; 
� Realizar seis módulos de capacitação em Saúde Mental Comunitária para 20 
preceptores de graduação; 
� Fazer o reconhecimento da Urgência e Emergência do CIAMS Novo Horizonte; 
� Continuar a realização de teleconferências destinadas aos profissionais da Rede 
Básica de Saúde; 
� Integrar as disciplinas de caráter prático e Atos Médicos com a disciplina de 
Telemedicina. 
 
5.0. PROJETOS DA AREA DE PESQUISA:  
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Apoiar técnica, administrativa e financeiramente às várias atividades de pesquisas 
desenvolvidas na área de saúde, notadamente no âmbito da Faculdade de Medicina e 
do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, com destaque para a 
captação de recursos junto a órgãos financiadores de Estudos e Ensaios Clínicos de 
Pesquisa, a serem desenvolvidos por docentes e demais profissionais ligados as 
unidades acadêmicas da Universidade Federal de Goiás (UFG).  
 
Abaixo, segue os principais projetos vinculados a área de pesquisa que se encontra em 
execução com o apoio da Fundação e terão continuidade no ano de 2013: 
 
5.1. Projeto de pesquisa de estudo clínico denominado “Estudo de segurança e 
eficácia da associação de clortalidona e amilorida no tratamento da hipertensão 
arterial do idoso”, proposto pelo Prof. Paulo César Brandão Veiga Jardim da Liga de 
Hipertensão do HC/UFG, com financiamento pela Eurofarma Laboratórios Ltda, de 
acordo com o protocolo da pesquisa aprovada pela Comissão de Ética em Pesquisa do 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, objetivando o recrutamento de 
sujeitos para o desenvolvimento da pesquisa. Os estudos foram iniciados em 
Setembro/2011 e encontra-se em andamento. 
 
5.2. Projeto de 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”, proposto pelo Prof. 
Paulo César Brandão Veiga Jardim da Liga de Hipertensão do HC/UFG, com 
financiamento pela Astrazeneca do Brasil Ltda, de acordo com o protocolo da pesquisa 
aprovada pela Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás, objetivando o recrutamento de sujeitos para o 
desenvolvimento da pesquisa. Os estudos foram iniciados em 2012 e encontra-se em 
andamento. 
 
5.3. Projeto de 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”, proposto 
pelo Prof. Nilzio Antonio da Silva do Departamento de Clínica Médica da FM/UFG, com 
financiamento pelo laboratório Bristol-Myers Squibb Farmacêutica S/A, de acordo com o 
protocolo da pesquisa aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Goiás, objetivando o recrutamento de sujeitos para 
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o desenvolvimento da pesquisa. Os estudos foram iniciados em Fevereiro/2009 e 
encontra-se em andamento. 
 

5.4. Projeto de 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”, proposto 
pelo Prof. Paulo César Brandão Veiga Jardim da Liga de Hipertensão do HC/UFG, com 
financiamento pela empresa ADIR e Institut de Recherches Internationales Servier, de 
acordo com o protocolo da pesquisa aprovada pela Comissão de Ética em Pesquisa do 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, objetivando o recrutamento de 
sujeitos para o desenvolvimento da pesquisa. Os estudos foram iniciados em 
Fevereiro/2011 e encontra-se em andamento. 
 

5.5. Projeto de 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”, proposto pelo Prof. Nilzio Antonio da Silva do Departamento de 
Clínica Médica da FM/UFG, com financiamento pelo laboratório Novartis Biociências 
S/A, de acordo com o protocolo da pesquisa aprovado pela Comissão de Ética em 
Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, objetivando o 
recrutamento de sujeitos para o desenvolvimento da pesquisa. Os estudos foram 
iniciados em 2012 e encontra-se em andamento. 
 
5.6. Projeto de 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”, 
proposto pelo Prof. Nilzio Antonio da Silva do Departamento de Clínica Médica da 
FM/UFG, com financiamento pelo laboratório Anthera Pharmaceuticals, Inc., de acordo 
com o protocolo da pesquisa aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital 
das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, objetivando o recrutamento de sujeitos 
para o desenvolvimento da pesquisa. Os estudos foram iniciados em Março/2011 e 
encontra-se em andamento. 

5.7. Projeto de 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, proposto pela Drª. 
Denise Sisterolli Diniz, professora do Departamento de Clínica Médica da FM/UFG, com 
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financiamento F. Hoffmann-La Roche Ltd. / PPD Development, LP, de acordo com o 
protocolo da pesquisa aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Goiás, objetivando o recrutamento de sujeitos para 
o desenvolvimento da pesquisa. Os estudos foram iniciados em 2012 e encontra-se em 
andamento. 
 
5.8. Projeto de 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”, proposto pela Drª. 
Denise Sisterolli Diniz, professora do Departamento de Clínica Médica da FM/UFG, com 
financiamento pela F. Hoffmann-La Roche Ltd. / Quintiles, Inc., de acordo com o 
protocolo da pesquisa aprovado pela CONEP, objetivando o recrutamento de sujeitos 
para o desenvolvimento da pesquisa. O contrato já foi efetivado, mas os estudos ainda 
não foram iniciados, estando aguardando documentação complementar para apreciação 
e aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás. 
 
5.9. Projeto de pesquisa de estudo clínico denominado “Estudo multicêntrico, 
duplo-cego, de grupos paralelos, controlado por placebo para avaliar a eficácia e a 
segurança de teriflunomida em pacientes com Esclerose Múltipla recorrente que 
estão sendo tratados com betainterferona – EFC6058 TERACLES”, proposto pela 
Drª. Denise Sisterolli Diniz, professora do Departamento de Clínica Médica da FM/UFG, 
com financiamento pela Sanofi Aventis Farmacêutica Ltda, de acordo com o protocolo 
da pesquisa aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás, objetivando o recrutamento de  sujeitos de pesquisa. Os 
estudos ainda não foram iniciados, estando aguardando aprovação de exames pelo 
patrocinador. 
 
5.10. Projeto de 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, proposto pela Dra. Maria Selma Neves da Costa, médica do Serviço 
de Urgência em Pediatria – SERUPE, com financiamento pelo laboratório Sanofi Pasteur 
Inc., de acordo com o protocolo da pesquisa aprovado pela Comissão de Ética em 
Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, objetivando o 
recrutamento de sujeitos para o desenvolvimento da pesquisa. Os estudos foram 
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iniciados em Setembro/2011 e encontra-se em andamento, com término previsto para 
2016. 
 
5.11. Projeto de pesquisa de estudo clínico denominado “Um estudo multicêntrico, 
duplo-cego, randomizado, fase 3, para comparar a eficácia e segurança da 
Micafungina versus Anfotericina B Desoxicolato no tratamento de Candidíase 
Neonatal” proposto pela Dra. Fernanda Aparecida de Oliveira Peixoto, médica da 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do HC/UFG, com financiamento pelo laboratório 
Astellas Pharma Global Development, Inc. / PPD Development, LLc, de acordo com o 
protocolo da pesquisa aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Goiás, objetivando o recrutamento de sujeitos para 
o desenvolvimento da pesquisa. O contrato já foi efetivado e os estudos estão na fase 
inicial de recrutamento dos voluntários para a pesquisa. 
 
5.12. Projeto de pesquisa de estudo clínico denominado “Um estudo de três partes 
de Eltrombopag em indivíduos Trombocitopênicos com Síndromes 
Mielodisplásicas ou Leucemia Mieloide Aguda”, proposto pelo Dr. Renato Sampaio 
Tavares, médico do Serviço de Hematologia do Hospital das Clínicas da UFG, com 
financiamento pelo laboratório GlaxoSmithKline Brasil Ltda, de acordo com o protocolo 
da pesquisa aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás, objetivando o recrutamento de sujeitos para o 
desenvolvimento da pesquisa. O contrato já foi efetivado e os estudos estão na fase 
inicial de recrutamento dos voluntários para a pesquisa, com previsão de recrutamento 
de 04 (quatro) pacientes. 
  
5.13. Projeto de pesquisa de estudo clínico denominado “Um estudo fase III, 
aberto, multicêntrico, randomizado de tratamento de manutenção com 
Ofatumumabe comparado a nenhum tratamento adicional em sujeitos com 
Leucemia Linfocítica Crônica (LLC) recidivada que responderam à terapia de 
indução”, proposto pelo Dr. Renato Sampaio Tavares, médico do Serviço de 
Hematologia do Hospital das Clínicas da UFG, com financiamento pelo laboratório 
GlaxoSmithKline Brasil Ltda, de acordo com o protocolo da pesquisa aprovado pela 
Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Goiás, objetivando o recrutamento de sujeitos para o desenvolvimento da pesquisa. O 
contrato já foi efetivado e os estudos estão na fase inicial de recrutamento dos 
voluntários para a pesquisa, com previsão de recrutamento de 04 (quatro) pacientes. 
 
5.14. Projeto de pesquisa de estudo clínico denominado “Estudo de fase II, não 
randomizado, aberto, para avaliação do Nilotinibe como tratamento para pacientes 
com diagnóstico recente de LMC em fase acelerada”, proposto pelo Dr. Renato 



 
 

 
14 

Sampaio Tavares, médico do Serviço de Hematologia do Hospital das Clínicas da UFG, 
com financiamento pelo laboratório Novartis Biociências S/A. O contrato já foi efetivado 
e os estudos serão iniciados após aprovação pela Comissão de Ética em Pesquisa do 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, com previsão de recrutamento 
de no mínimo 02 (dois) pacientes. 
  
5.15. Projeto de pesquisa de estudo clínico denominado “Um estudo fase III, 
randomizado, controlado, duplo-cego para comparar a eficácia, segurança e 
farmacocinética do GP2013 mais CVP versus MabThera mais CVP, seguido por 
terapia de manutenção com GP2013 ou MabThera em pacientes com Linforma 
Folicular em estágio avançado não tratado previamente”, proposto pelo Dr. Renato 
Sampaio Tavares, médico do Serviço de Hematologia do Hospital das Clínicas da UFG, 
com financiamento pelo laboratório Hexal AG / PPD Development, LLc. O contrato já foi 
efetivado e os estudos serão iniciados após aprovação pela Comissão de Ética em 
Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, com previsão de 
recrutamento de no mínimo 02 (dois) pacientes. 
 

6.0. PESQUISAS EM FASE DE CONTRATAÇÃO PARA 2013: 

6.1. Projeto de pesquisa de estudo clínico denominado “Estudo de 4 meses, 
aberto, multicêntrico, para explorar a segurança e a tolerabilidade de Fingolimode 
0,5 mg em pacientes com esclerose múltipla remitente-recorrente”, proposto pela 
Drª. Denise Sisterolli Diniz, professora do Departamento de Clínica Médica do Hospital 
das Clínicas da UFG, com financiamento pela empresa Novartis Biociências S/A. O 
contrato encontra-se em fase de análise jurídica e os estudos serão iniciados após 
aprovação pela Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás, com previsão de recrutamento de no máximo 12 (doze) 
pacientes.  
 
6.2. Projeto de pesquisa de estudo clínico denominado “Estudo de fase III, 
internacional, multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, 
orientado por eventos, para comparar o tempo até o primeiro agravamento clínico 
em sujeitos com hipertensão arterial pulmonar recebendo UT-15C em combinação 
com um PDE5-I ou ARE comparado com um PDE5-I ou ARE isolado”, proposto pela 
Dra. Maria Auxiliadora Carmo Moreira, professora do Departamento de Clínica Médica 
do Hospital das Clínicas da UFG, com financiamento pela empresa United Therapeutics 
Corporation / Pharmaceutical Research Associates Ltda. O contrato encontra-se em fase 
de análise jurídica e os estudos serão iniciados após aprovação pela Comissão de Ética 
em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás.  
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6.3. Projeto de pesquisa de estudo clínico denominado “Estudo randomizado de 
26 semanas, duplo-cego com controle ativo comparando a segurança da 
combinação de dose fixa entre Furoato de Mometasona / Fumarato de Formoterol 
em inalador de dose calibrada (IDC) versus a Monoterapia com Furoato de 
Mometasona em IDC em sujeitos de pesquisa adolescentes e adultos com Asma 
Persistente”, proposto pela Dra. Maria Auxiliadora Carmo Moreira, professora do 
Departamento de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da UFG, com financiamento 
pela empresa Merck Sharp & Dohme Corp. O contrato encontra-se em fase de análise 
jurídica e os estudos serão iniciados após aprovação pela Comissão de Ética em 
Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás.  
    
 
7.0.  PROJETOS DA AREA DE ASSISTÊNCIA:  
 
Propiciar o apoio às atividades de caráter administrativo e gerencial, necessárias para 
que o Hospital das Clínicas da UFG, suas 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. 
 
Abaixo, segue os principais projetos vinculados a área da assistência que se encontra 
em execução na Fundação e terão continuidade no ano de 2013: 
 
7.1. Contrato de prestação de serviços firmado com a Universidade Federal de 
Goiás, objetivando a execução do projeto denominado “Apoio às atividades de 
ensino, pesquisa, extensão e assistência médica à saúde comunitária do Hospital 
das Clínicas da UFG”.  
 
7.1.1. Período de Execução:  
 
Julho/2012 à Março/2013, devendo ser prorrogado até Dezembro/2013; 
 
7.1.2. Objetivo Geral: 
 
Dar continuidade no desenvolvimento de atividades de assistência multiprofissional, 
ensino, pesquisa e extensão a ser prestada pelo Hospital das Clínicas da UFG nas suas 
diversas áreas de atuação, mediante disponibilização de pessoal devidamente 
qualificado para desenvolvimento de atividades de apoio administrativo, assistência, 
ensino e extensão. 
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7.1.3. Investimento em Infra-Estrutura:  

 
Apoiar a readequação da área física do Hospital das Clínicas e de outras unidades de 
saúde da Universidade Federal de Goiás, de acordo com as necessidades a serem 
apresentadas, tendo em vista que essas instituições constantemente necessitam de 
ampliação, reformas e reparos para que possam abrigar, com as mínimas condições 
possíveis, todas as atividades nelas desenvolvidas e a serem realizadas no ano de 
2013. Da mesma forma, na área de equipamentos, priorizar-se-á a aquisição e 
aperfeiçoamento do parque tecnológico para atender as necessidades e demanda por 
novas tecnologias. 
 
7.1.4. Recursos Humanos:  
 
Administrar os recursos humanos em todas as suas etapas, apoiando a atualização, 
treinamento e outras necessidades inerentes, para que a Fundação, o Hospital das 
Clínicas e as outras unidades da UFG possam desenvolver suas atividades com 
qualidade, eficiência e eficácia. 
 
8.0. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:  
 
Patrocinar, apoiar e implementar ações com atividades de assistência social, mediante 
projetos a serem desenvolvidos em parceria com a Universidade Federal de Goiás, com 
a iniciativa privada e demais órgãos públicos e seus conselhos. Abaixo, segue os 
projetos administrados pela FUNDAHC que se encontra em andamento no presente 
exercício e que deverão continuar no exercício de 2013.  
 
8.1. Contrato de prestação de serviços firmado com a Fundação Jaime Câmara, 
que tem 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 esse em desenvolvimento 
pelo Centro de Referência em Oftalmologia do Hospital das Clínicas da UFG (CEROF). 
 
8.1.1. Período de Execução: Maio/2012 à Dezembro/2012, devendo ser prorrogado ou 
elaborado novo contrato para o exercício de 2013; 
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8.2. 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 com os custos dos procedimentos 
subsidiados pelo hospital, uma vez que esses procedimentos não são remunerados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS).  
 

8.2.1. Objetivo Geral:  
Com os recursos arrecadados com o projeto, a aplicação dos mesmos será convertida 
em capacitação de pessoal, compra de materiais específicos para o projeto, compra de 
equipamentos para o serviço e fundo de reserva para adaptação da futura área física do 
Serviço de Reprodução Humana do HC/UFG.  
 
8.2.2. Período de Execução: Janeiro/2013 à Dezembro/2013 
 
8.3. Convênio de cooperação mútua firmado entre a Prefeitura de Goiânia / 
Secretaria Municipal de Saúde, a Universidade Federal de Goiás e a FUNDAHC, 
por meio de investimentos e custeios, visando o pleno funcionamento do Hospital 
e Maternidade Dona Iris (HMDI), compreendendo o desenvolvimento de atividades de 
assistência à saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS e a docência 
acadêmica em saúde no âmbito do ensino, pesquisa e extensão dos cursos correlatos à 
saúde da Universidade Federal de Goiás.  
 
8.3.1. Período de Execução: Junho/2012 à Junho/2017 
 
8.3.2. Das metas a serem atingidas: 
 
Para consecução dos objetivos proposto no referido convênio, o Hospital e Maternidade 
Dona Íris (HMDI) conta com uma estrutura física nova e recém-inaugurada, que vem 
sendo equipada de forma gradativa pela Secretaria Municipal de Saúde e administrada 
pela FUNDAHC desde o dia 05/06/2012, que tem disponibilizado para aquela instituição 
o quantitativo necessário de pessoal técnico-administrativo nas diversas áreas do 
hospital, objetivando por em funcionamento os seguintes serviços: 
 

- Unidade de internação de obstetrícia - 42 leitos 
 - Unidade de internação de ginecologia - 30 leitos 
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 - Unidade de Cuidados Especiais (antigo Isolamento) - 03 leitos 
       - Unidade de Centro Cirúrgico, com: 
           4 salas cirúrgicas 
             1 sala de parto  
  1 sala de curetagem 
  1 sala assistência ao recém nascido 
  1 recuperação pós anestésica com 4 leitos 
      - Centro de parto Normal, com: 
  1 sala de exames 
  4 salas de parto tipo PPP (pré parto/parto/pós parto) 
  1 área de deambulação 
 - Unidade de terapia intensiva neonatal  (UTIN)– 10 leitos 
      - Unidade de cuidados intermediários  neonatal (UCIN) – 10 leitos 
      - Ambulatório com 17 consultórios de atendimento multiprofissional nas seguintes 
áreas de atenção: 
  - Prevenção as DSTs/AIDS, 
  - Prevenção de Câncer de Colo Uterino e Mama; 
  - Atenção à Mulher Vítima de Violência Sexual; 
  - Ambulatório de Sexualidade; 
  - Pré-natal de Baixo, Médio e Alto Risco; 
  - Planejamento Familiar;  
  - Climatério; 
  - Ginecologia cirúrgica; 
  - Neonatologia. 
 - Unidade de atendimento de emergências na área de obstetrícia e ginecologia e 
mulheres vitimas de violência com 1 sala de triagem, 4 leitos de observação e 4 
consultórios e os seguintes serviços: 
      - Sala de pequenos procedimentos 
      - Sala de vacina  
      - Sala de curativo 
      - Sala de coleta de leite materno 
      - Sala para teste do pezinho. 
       - Centro de diagnostico com: 
   1 sala de coleta de amostras para exames laboratoriais 
   1 sala de mamografia 
   1 sala de raio x 
   2 salas de ultrassonografia 
   2 salas de exames especializados (histeroscopia e colposcopia) 

- Laboratório de análises clínicas. 
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O Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI) terá seus atendimentos ambulatoriais e 
hospitalares regulados pelas normas e sistemas do Departamento de Regulação 
Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), excetuando os 
atendimentos de emergência, sendo também responsável pela contra referencia de 
acordo com normas definidas pela SMS. 
 
Espera-se que após a implantação total de todos os serviços do Hospital e Maternidade 
Dona Iris (HMDI), aquela instituição passará a atender a população da cidade de 
Goiânia na sua capacidade máxima instalada de produção, que está estimada pela 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com os seguintes dados estatísticos: 
 
a) Estimativa de Procedimentos Hospitalares:  

Internações Hospitalar Leitos 
Permanência 

média 
Taxa de 

ocupação 
Internações 

mês 
Internações 

ano 

Internações em 
Obstetrícia 

49 3,13 90% 429,73 5.157 

Internações em 
ginecologia 

30 3,01 90% 273,59 3.283 

Internações UTI 10 15 90% 18,3 220 

Internações / cuidados 
intermediários 

10 8 90% 34,31 412 

Total 99 29,14 90% 755,93 9.071 

Fonte: Plano de Trabalho de N.005/2012 

     
b) Estimativa de Procedimentos Ambulatoriais 

Procedimentos 
Quantitativo 

mensal 

Quantitativo 

anual 

Consulta médica especializada 9.504 114.048 

Consulta profissional de  nível superior 5.280 63.360 

Atendimento urgência atenção especializada 2.135 25.620 

Patologia clinica 5.820 69.834 

Raios- X 704 8.448 

Mamografia 528 6.336 

Marcação de lesão 88 1.056 

Ultrassonografia 1.056 12.672 

Diagnóstico em Gineco/Obstetrícia 528 6.336 

Biopsia 176 2.112 

Pequena cirurgia 352 4.224 

Atividade educativa especializada 704 8.448 

Curativos 704 8.448 

Total 26.171 314.046 



 

 

 
 

 Figura n.01 Estimativa de Procedimentos Ambulatoriais 
 
9.0. Captação de Novos 
 
No próximo exercício, a FUNDAHC 
técnico-administrativo do Hospital das Clínicas
unidades acadêmicas da Universidade Federal de Goiás 
a serem financiadas por instituições públicas ou privadas, objetivando a realização de 
estudos e/ou desenvolvimento de projetos nas diversas áreas vinculadas
priorizando as atividades 
da Universidade Federal de Goiás. 
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Figura n.01 Estimativa de Procedimentos Ambulatoriais - HMDI 

ovos Projetos para 2013:  

No próximo exercício, a FUNDAHC continuará gerando estímulos
administrativo do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal de Goiás na captação de 
financiadas por instituições públicas ou privadas, objetivando a realização de 

estudos e/ou desenvolvimento de projetos nas diversas áreas vinculadas
priorizando as atividades a serem realizadas nas dependências do Hospital das Clínicas
da Universidade Federal de Goiás.  
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10. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA FUNDAHC – 2013 

10.1. Estimativa Orçamentária da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG 
para o exercício de 2013.  

 

10.1.1. DO VALOR DA PROPOSTA 

Para que a FUNDAHC possa atingir os seus objetivos estatutários, de dar apoio técnico, 
gerencial, administrativo e financeiro ao Hospital das Clínicas da UFG e as outras 
Unidades afins, ligadas ou não a Universidade Federal de Goiás, bem como atingir os 
objetivos constantes no Plano de Trabalho para o ano 2.013, a previsão de recursos a 
serem movimentados é da ordem de R$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de 
reais), sendo R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) provenientes de 
Receitas Operacionais, de Gestão e Investimentos e R$ 57.800.000,00 (cinquenta e 
sete milhões e oitocentos mil reais) provenientes de Receitas de Contratos, Convênios e 
Acordos firmados com a Universidade Federal de Goiás, com a Secretaria Municipal de 
Saúde e com outras instituições públicas e privadas, visando à manutenção, a expansão 
e a melhoria da assistência, do ensino e das pesquisas científicas e tecnológicas na 
área de saúde. 

 
10.1.2 – DO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Receita Prevista para 2013  R$  59.000.000,00  

Receitas Operacionais, de Gestão e Investimentos  R$         1.200.000,00  

Receitas de Contratos, Convênios e Acordos  R$       57.800.000,00  

Despesas Operacionais, de Gestão e 

Investimentos estimadas para 2013  R$    1.200.000,00  

Ordenados, Salários e Rescisões  R$             500.000,00  

Encargos Sociais  R$             150.000,00  

Ajudas de Custo / Diárias  R$                55.000,00  

Despesas Financeiras  R$                10.000,00  

Materiais de Consumo  R$                55.000,00  

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  R$             250.000,00  

Serviços de Terceiros - Pessoa Física  R$                30.000,00  
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Investimentos:   

Aquisição de Bens Patrimoniais   R$             150.000,00  

Despesas de Contratos, Convênios e Acordos estimadas 

para 2013.  R$       57.800.000,00  

Despesas com Pessoal / Rescisões  R$       29.540.000,00  

Encargos Sociais  R$         8.000.000,00  

Materiais de Consumo  R$         8.000.000,00  

Ajuda de Custo / Diárias  R$             300.000,00  

Serviços de Terceiros - Pessoa Física  R$         3.000.000,00  

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  R$         7.600.000,00  

Despesas Financeiras  R$                60.000,00  

Obras e Instalações  R$             300.000,00  

Equipamentos e Materiais Permanentes  R$         1.000.000,00  

 

10.2. FUNDO PATRIMONIAL  

Durante o exercício de 2013, todos os recursos captados pela Fundação a título de 
receita gerada por taxa de administração, contribuição a pesquisa ou por ressarcimento 
de despesas operacionais e administrativas de projetos, contratos, convênios e acordos 
executados pela FUNDAHC, aplicar-se-á o percentual de 1% (um por cento), destinado 
ao Fundo Patrimonial, visando resguardar a Fundação de possível escassez de recursos 
para a cobertura de despesas operacionais ou investimentos com a prévia autorização 
do Conselho Curador e do Ministério Público. 

 

10.3. FUNDO DE RESERVA TÉCNICA  

A partir de 2013, os valores apurados a título de superávit do exercício anterior irão 
compor o Fundo de Reserva Técnica da FUNDAHC, cuja utilização estará condicionada 
a deliberação previa pelo Conselho Curador da FUNDAHC, conforme determinação 
contida no Ato nº 221/12 de 09/03/2012 da Curadoria de Fundações do Ministério 
Público do Estado de Goiás. 

    Goiânia, 15 de outubro de 2012. 

 

 

                                                                                        José Antonio de Morais 
Diretor Executivo da FUNDAHC 
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