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Apresentação  

 

MENSAGEM DA DIRETORIA

Senhores Conselheiros, 

Encerramos mais um ano com

apresentamos o presente relatório

Curador da FUNDAHC, que após as devidas apreciações

disponibilizado para consulta pública no site da FUNDAHC e 

Conselho Universitário da Universidade Federal de Go

finalmente à Curadoria de Fundações do Ministério Público do Estado de Goiás

Prestação de Contas da FUNDAHC 

De forma resumida, procuramos apresentar 

pela Fundação no exercício de 2015, relacionando as atividades planejadas 

com as atividades realmente realizadas, demonstra

institucional da FUNDAHC 

demais Unidades, Serviços e Centros de Pesquisas vinculados a área de saúde da Universidade 

Federal de Goiás, assim como 

compartilhada na administração 

Nascer Cidadão (MNC), atividades essas realizadas 

finalidades estabelecidos nos Estatutos da Fundação, fruto 

colaboradores competentes e comprometidos, que se esforçam a cada dia para uma maior 

capacitação, colaborando com a instituição no cumprimento de sua missão

gestores públicos na melhoria da assistência à saúde da comunidade goianiense.

Projetamos para o exercício de 2016 a 

a essas instituições e o início da construção da sede própria da FUNDAHC, o que proporcionará

para todos os nossos colaboradores

das atividades da Fundação.   

 

Atenciosamente, 

 

José Antonio de Morais 

Diretor Executivo da FUNDAHC
 

 

MENSAGEM DA DIRETORIA 

 

com muitas atividades. É com muita alegria e satisfação que 

o presente relatório aos senhores membros do Conselho Fiscal e 

Curador da FUNDAHC, que após as devidas apreciações e aprovações

consulta pública no site da FUNDAHC e encaminhado 

Conselho Universitário da Universidade Federal de Goiás para as devidas 

Curadoria de Fundações do Ministério Público do Estado de Goiás

da FUNDAHC do exercício de 2015. 

De forma resumida, procuramos apresentar nesse relatório as principais atividades desenvolvidas 

pela Fundação no exercício de 2015, relacionando as atividades planejadas 

com as atividades realmente realizadas, demonstrando de forma clara e transparente o apoio 

da FUNDAHC ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e as 

erviços e Centros de Pesquisas vinculados a área de saúde da Universidade 

Federal de Goiás, assim como a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, 

na administração do Hospital e Maternidade Dona Íris (HMDI) e da Maternidade 

atividades essas realizadas sempre em consonância com os objetivos e 

s nos Estatutos da Fundação, fruto do trabalho 

entes e comprometidos, que se esforçam a cada dia para uma maior 

capacitação, colaborando com a instituição no cumprimento de sua missão

na melhoria da assistência à saúde da comunidade goianiense.

o exercício de 2016 a continuidade e a ampliação de nossas atividades de apoio 

a essas instituições e o início da construção da sede própria da FUNDAHC, o que proporcionará

para todos os nossos colaboradores melhores condições físicas de trabalho 

 

Diretor Executivo da FUNDAHC 
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muitas atividades. É com muita alegria e satisfação que 

membros do Conselho Fiscal e do Conselho 

e aprovações, o mesmo será 

encaminhado uma cópia ao 

as devidas apreciações e, 

Curadoria de Fundações do Ministério Público do Estado de Goiás, para compor a 

dades desenvolvidas 

pela Fundação no exercício de 2015, relacionando as atividades planejadas naquele exercício, 

de forma clara e transparente o apoio 

Universidade Federal de Goiás e as 

erviços e Centros de Pesquisas vinculados a área de saúde da Universidade 

Goiânia, através da gestão 

Hospital e Maternidade Dona Íris (HMDI) e da Maternidade 

sempre em consonância com os objetivos e 

do trabalho de uma equipe de 

entes e comprometidos, que se esforçam a cada dia para uma maior 

capacitação, colaborando com a instituição no cumprimento de sua missão de auxiliar os 

na melhoria da assistência à saúde da comunidade goianiense. 

ampliação de nossas atividades de apoio 

a essas instituições e o início da construção da sede própria da FUNDAHC, o que proporcionará 

melhores condições físicas de trabalho para o desempenho 
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A Instituição  

 

 

 

A Fundação de Apoio ao Hospital das Clinicas da UFG (FUNDAHC) é uma instituição 

privada, sem fins lucrativos, que tem por objetivo apoiar técnica e financeiramente programas de 

assistência médico hospitalar, ensino e pesquisa em geral, manter, parcial ou integralmente, o 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, bem como, outras unidades afins, 

ligadas ou não a Universidade, fomentar a formação de recursos humanos através da participação 

em eventos científicos e outras atividades vinculadas ao seu objetivo estatutário, auxiliando na 

gestão de recursos humanos, na aquisição de equipamentos e materiais permanentes, aquisições 

de materiais de uso médico hospitalar, medicamentos, insumos farmacêuticos e outros, sempre 

em consonância com os objetivos e finalidades estabelecidos nos Estatutos da Fundação. 

 



EQUIPE ADMINISTRATIVA DA SEDE DA

 Secretaria Executiva       

     

 

 

 

 

 

  Depto de Compras   

      

 

 

 

 

 

 

     Contabilidade  

 

 

 

 

 

 

QUIPE ADMINISTRATIVA DA SEDE DA FUNDAHC

       Recepção            Informática

    Sesmet           Dep

                               Financeiro 
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COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  
 

 
   Compõem a administração superior da FUNDAHC o Conselho Curador, o Conselho 

Fiscal e a Diretoria Executiva, órgãos que são regidos por Estatuto aprovado pela Curadoria de 
Fundações do Ministério Público do Estado de Goiás, que está averbado no Cartório de Registro 
de Pessoas Jurídicas sob n° 1559.236 em 07/12/2015. 

 
CONSELHO CURADOR 
 
Órgão de orientação superior da FUNDAHC, formado por 09 (nove) membros, sendo eleitos 
pelos membros do Conselho em exercício, sendo 05 (cinco) indicados pelo Conselho 
Universitário da Universidade Federal de Goiás e pelo menos um dos membros indicados por 
entidades científicas, empresariais ou profissionais, sem vínculo com a instituição apoiada 
(UFG), com mandatos de 04 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos. 
 

Composição do Conselho Curador em 31/12 2015: 
 
Vardeli Alves de Moraes (Presidente) (*)  

José Antonio de Morais (*) 

Orlando Afonso Valle do Amaral (*)  

Edward Madureira Brasil (*) 

José Garcia Neto  

Marcelo Medeiros (*) 

Sizenando da Silva Campos Júnior  

Mauricio Guilherme Campos Viggiano 

Paulo de Tarso Ferreira Castro (**) 

  

(*) Indicação do Conselho Superior da UFG 

(**) Indicação de Representantes de Entidades Empresariais, sem vínculo com a UFG  

 

Conselho Fiscal  

Órgão de controle interno e de fiscalização da FUNDAHC, formado por 03 (três) membros, com 

mandatos de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos.  

Composição do Conselho Fiscal em 31/12 2015: 
 
Walter Nilton Celestino da Silva (Presidente) 
Roberto Mendonça Alves  
Patrícia de Araujo Costa Caetano 
 

Diretor Executivo  

José Antônio de Morais  

 



5 
 

METAS ESTABELECIDAS PARA O ANO DE 2015 

                  
 A Fundação traçou para o exercício de 2015 algumas metas a serem alcançadas nas 

seguintes áreas: 

 

ENSINO: proporcionar o apoio logístico e as condições administrativas e gerenciais necessárias 

para que o Hospital das Clínicas da UFG, as unidades acadêmicas da Universidade Federal de 

Goiás e o Hospital e Maternidade Dona Íris 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.  

 

 PESQUISA: proporcionar o apoio administrativo e financeiro 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 e no Hospital e Maternidade Dona Íris, com 

destaque para a captação de projetos junto aos órgãos e instituições financiadoras de estudos e 

ensaios clínicos, a serem desenvolvidas por docentes e demais profissionais ligados as unidades 

acadêmicas da Universidade Federal de Goiás.   

 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE: proporcionar o apoio às atividades de caráter administrativo e 

gerencial, necessárias para que o Hospital das Clínicas da UFG, seus setores e serviços, unidades 

e departamentos, bem como as Faculdades de Medicina, Enfermagem, Nutrição, Farmácia, 

Odontologia, IPTSP e outras unidades da UFG e o Hospital e Maternidade Dona Íris, 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. 

 

INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA: proporcionar o apoio na readequação da área 

física do Hospital das Clínicas e de outras unidades de saúde da Universidade Federal de Goiás e 

do Hospital e Maternidade Dona Íris, de acordo com os projetos e 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. Da mesma forma na área de equipamentos e materiais 

permanentes, priorizar-se-á a aquisição e a atualização do parque tecnológico para atender as 

necessidades e demanda por novas tecnologias. 

 

RECURSOS HUMANOS: proporcionar o apoio administrativo e gerencial no recrutamento, 

admissão, treinamento, capacitação e locação de mão de obra qualificada nas diversas áreas do 

conhecimento, colaborando de forma eficaz no desenvolvimento das atividades de ensino, 

pesquisa, assistência e extensão no âmbito do Hospital das Clínicas e de outras unidades da 

Universidade Federal de Goiás e do Hospital e Maternidade Dona Íris, para que essas instituições 
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possam desenvolver suas atividades com qualidade e eficiência. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: patrocinar, apoiar e programar ações de caráter social, cultural, 

educativo e científico, mediante projetos de extensão a serem desenvolvidos em conjunto com a 

Universidade Federal de Goiás e outros órgãos públicos nas esferas federal, estadual e municipal, 

seus conselhos e com a iniciativa privada. 

Execução: As metas acima descritas, que foram estipuladas no Plano de Trabalho para o 
exercício de 2015, são demonstradas nesse relatório de forma direta ou indireta, através do 
detalhamento das atividades desenvolvidas pela FUNDAHC no apoio à execução de projetos, 
programas e serviços no apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e as 
demais unidades de saúde da UFG e na gestão compartilhada do Hospital e Maternidade Dona 
Íris e Maternidade Nascer Cidadão, que são unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de Goiânia. Dentre as atividades relatadas, destacamos o quantitativo significativo 
de colaboradores da Fundação que estão contratados e atuando nos diversos projetos 
administrados pela instituição. Detalharemos também nesse relatório o quantitativo de recursos 
investidos em infraestrutura de algumas unidades apoiadas pela FUNDAHC, que representaram 
no exercício de 2015 a aplicação do valor total de R$ 1.690.562,88 (Um milhão, seiscentos e 
noventa mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos) em compras de 
equipamentos, materiais permanentes, obras e reformas. Dentre as atividades não previstas no 
Plano de Trabalho de 2015, destacaremos o Termo de Cooperação firmado entre FUNDAHC e a 
Fundação Tiradentes para a utilização do espaço físico do Centro Cirúrgico do Hospital da 
Polícia Militar do Estado de Goiás pelo Centro de Referência em Oftalmologia do Hospital das 
Clínicas da UFG – CEROF, proporcionando a continuidade das atividades de assistência médica 
aos pacientes do SUS e a prática acadêmica dos alunos de graduação e pós-graduação do Curso 
de Medicina da UFG na área de Oftalmologia, devido a interdição e reforma do prédio do 
CEROF.  
 
 

PROJETOS ADMINISTRADOS PELA FUNDAHC EM 2015  
 

     PLANO DE TRABALHO - 2015 ATIVIDADES EXECUTADAS - 2015 

             METAS E OBJETIVOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
4.2 - Estudo de Fase II, aberto, de braço único, 
de remissão livre de tratamento após ter 
alcançado RM4.5 sustentada com nilotinibe, 
referente ao Protocolo de nº CAMN107A2408 
ENESop 
.  
Patrocinador: NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A 
 
Investigador Principal: Dr. Renato Sampaio 
Tavares 
 
Vinculo: UFG 
 

 
4.2 - Resultados: Este estudo está sendo 
desenvolvido no âmbito do Hospital das 
Clinicas da UFG, através do Serviço de 
Hematologia. Este projeto ainda está em 
andamento e não possui resultados alcançados 
publicados ainda, devido ao curto período de 
recrutamento não foi possível colocar os 8 
pacientes no estudo, conforme planejado, foi 
incluído somente um   paciente neste estudo 
até o momento. 
 
Todas as pessoas envolvidas neste estudo 
participaram de um treinamento prévio em 
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Centro de Pesquisa: Serviço de Hematologia 
do Hospital das Clínicas da UFG 
 
Início da Pesquisa: 2013                           
Previsão de Término: 2018 
Previsão de Pacientes em 2015: 08 
 

boas práticas de pesquisa clínica. O estudo 
encontra-se em andamento e está na fase de 
coleta de dados e tem previsão de término no 
ano de 2018. Atualmente o estudo conta com 
quatro pessoas envolvidas com vínculo pela 
UFG, e com Profissionais de outras 
instituições. 
 
Número total de pessoas envolvidas na 
Pesquisa: 3 
 
Número total de pessoas com vinculo pela 
UFG envolvidos na pesquisa: 2   (66,7%) 
 

 Renato Sampaio Tavares - professor 
Faculdade de Medicina UFG 

 Danielle Leão Cordeiro de Farias - 
Médica Hematologista HC/UFG 

 Elis Marra da Madeira Freitas - 
coordenadora de pesquisa, vínculo 
com a FUNDAHC 
 

4.3 - 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. Protocolo de 
nº.OMB112517. 
 
Patrocinador: GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 
Investigador Principal: Dr. Renato Sampaio 
Tavares 
 
Vínculo: UFG 
Centro de Pesquisa: Serviço de Hematologia do 
Hospital das Clínicas da UFG 
 
Início da Pesquisa: 2014                    
 Previsão de Término: 2016 
Previsão de Pacientes em 2015: 4 

 

 

4.3 – Resultados Este estudo está sendo 
desenvolvido no âmbito do Hospital das 
Clinicas da UFG, através do Serviço de 
Hematologia. Este projeto ainda está em 
andamento e não possui resultados alcançados 
publicados ainda. Devido ao curto período de 
recrutamento não foi possível colocar 4 
pacientes no estudo, conforme planejado. 
Foram incluídos somente 3 pacientes. 
 
Número total de pessoas envolvidas na 
Pesquisa: 3 
 
Número total de pessoas com vinculo pela 
UFG envolvidas na pesquisa: 2  (66,7%) 
 

 Renato Sampaio Tavares – Professor 
Faculdade de Medicina UFG; 

 Danielle Leão Cordeiro de Farias – 
Médica Hematologista HC/UFG; 

 Elis Marra da Madeira Freitas – 
coordenadora de pesquisa, vínculo 
com a FUNDAHC; 
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4.4 - Estudo de fase II, não randomizado, aberto, 
para avaliação do nilotinibe como tratamento 
para pacientes com diagnostico recente de LMC 
em fase acelerada. Protocolo de nº CAMN 107 
EBR06. 
 
Patrocinador: NOVARTIS BIOCIÊNCIAS 
S.A  
Investigador Principal: Dr. Renato Sampaio 
Tavares – vínculo UFG 
Centro de Pesquisa: Serviço de Hematologia 
do Hospital das Clínicas da UFG 
 
Início da Pesquisa: 2013                      
Previsão de Término: 2015 
Previsão de Pacientes em 2015: 02 
 

4.4 - Não Executado: Este estudo foi 
cancelado pelo Patrocinador do Estudo e não 
teve nenhuma atividade realizada no ano de 
2015. Conforme informações do Coordenador 
do Projeto - Dr. Renato Sampaio Tavares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 - Estudo de fase III, não randomizado, 
duplo cego e controlado por placebo do inibidor 
da tirosina Quinase de Bruton (BTK), PCI 
32765 (Ibrutinibe), em combinação com 
Bendamustina e Rituximabe (BR) em Sujeitos 
de pesquisa com linfoma de células do manto. 
Protocolo de nº. PCI 32765MCL 3002 –  
 
Patrocinador: JANSSEN - CILAG 
FARMACÊUTICA LTDA. 

 
Investigador Principal: 
Dr. Renato Sampaio Tavares – vínculo UFG 
 
Centro de Pesquisa: Serviço de Hematologia 
do Hospital das Clínicas da UFG 
 
Início da Pesquisa: 2014                        
 Previsão de Término: 2018 
Previsão de Pacientes em 2015:20 

 

4.5 -  Atividades Executadas: Este estudo 
está sendo desenvolvido no âmbito do 
Hospital das Clinicas da UFG, através do 
Serviço de Hematologia. Este projeto ainda 
está em andamento e não possui resultados 
alcançados publicados ainda. Devido ao curto 
período de recrutamento não foi possível 
colocar 4 pacientes no estudo, conforme 
planejado. Foram incluídos somente 03 
pacientes. 
 
Número total de pessoas envolvidas na 
Pesquisa: 3 
 
Número total de pessoas com vinculo pela 
UFG envolvidas na pesquisa: 2  (66,7%) 
 

 Renato Sampaio Tavares – professor 
Faculdade de Medicina UFG; 

 Danielle Leão Cordeiro de Farias – 
Médica Hematologista HC/UFG; 

 Elis Marra da Madeira Freitas – 
coordenadora de pesquisa, vínculo 
com a FUNDAHC; 

 
4.6 - Estudo de fase III, randomizado, 
contralado e duplo – cego para comparar a 
Eficácia, Segurança e Farmacocinética do 
GP2013 mais CVP versus MABThera mais 
CVP, seguindo por terapia de Manutenção com 
GP2013 OU MabThera em pacientes com 
Linforma Folicular em estágio avançado não 
tratado previamente (Estudo) em conformidade 

4.6 – Atividades Executadas: Este estudo 
está sendo desenvolvido no âmbito do 
Hospital das Clinicas da UFG, através do 
Serviço de Hematologia.  Este projeto ainda 
está em andamento e não possui resultados 
alcançados publicados ainda. Devido ao curto 
período de recrutamento, não foi possível 
colocar 2 pacientes no estudo, conforme 
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com o Protocolo do Patrocinador nº.GP-13 301. 
 

Patrocinador: HEXAL AG/ PPD 
DEVELOPMENT, LLC. 
 

Investigador Principal: 
Dr. Renato Sampaio Tavares – vínculo UFG 
 
Centro de Pesquisa: Serviço de Hematologia do 
Hospital das Clínicas da UFG 
 

Início da Pesquisa: 2013 
 
Previsão de Término: 2018 
 
Previsão de Pacientes em 2015: 02  

 

 

planejado anteriormente. Foi incluído 
somente 01 (um) paciente nesse estudo. 
 
O estudo encontra-se em andamento na fase 
de coleta de dados e com previsão de término 
em 2018. 
 
Número total de pessoas envolvidas na 
Pesquisa: 3 
 
Número total de pessoas com vinculo pela 
UFG envolvidas na pesquisa: 2   (66,7%) 
 

 Renato Sampaio Tavares – professor 
Faculdade de Medicina UFG; 

 Danielle Leão Cordeiro de Farias – 
Médica Hematologista HC/UFG; 

 Elis Marra da Madeira Freitas – 
coordenadora de pesquisa, vínculo 
com a FUNDAHC; 

 
4.7 - Um Estudo de três partes de Etrombopag 
em Indivíduos Trombocitopênicos com 
Síndromes Mielodisplásicas ou Leucemia 
Mieloide Aguda (Parte 1: fase, parte 2: fase 
randomizada, duplo-cega. Protocolo de 
nº.TRC114968). 
 
Patrocinador: GLAXOSMITHKLINE BRASIL 
LTDA 
 
  Investigador Principal: 
Dr. Renato Sampaio Tavares – vínculo UFG 

 Vinculo: UFG 

 Centro de Pesquisa: Serviço de Hematologia do 
Hospital das Clínicas da UFG 
 
Início da Pesquisa: 2014                         
Previsão de Término: 2016 
Previsão de Pacientes em 2015:  

4.7 – Não Executado:  Esse estudo iniciou 
tardiamente no Brasil. Quando se iniciou a 
pesquisa, faltava somente 01 mês para o 
término do período de recrutamento, por isso 
o centro não conseguiu colocar pacientes e 
pesquisa foi encerrada, não tendo nenhuma 
atividade no ano de 2015, conforme 
informações do Coordenador do Projeto - Dr. 
Renato Sampaio Tavares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8 - Estudo aberto randomizado (2:1) Fase 2b 
do Estudo de Dasatinibe VS. Imatinibe, em 
pacientes fase crônica de leucemia milenoide 
crônica, que não responderam de forma ideal aos 
três meses de terapia com 400 MG de Imatinibe. 
Protocolo de nº. CA180 – 399. 
 

4.8 – Atividades Executadas: Este estudo 
está sendo desenvolvido no âmbito do 
Hospital das Clinicas da UFG, através do 
Serviço de Hematologia.  Foram inclusos na 
pesquisa três pacientes. 
 
Número total de pessoas envolvidas na 
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Patrocinador: BRISTOL-MYERS SQUIBB 
/ICON PESQUISAS CLÍNICAS 
 
Investigador Principal: Dr. Renato  
Sampaio Tavares – vínculo UFG 
 

Centro de Pesquisa: Serviço de Hematologia do 
Hospital das Clínicas da UFG 
 
Início da Pesquisa: 2015                             
 
Previsão de Término: 2020 
 
Previsão de Pacientes em 2015:03 
 

 

 

Pesquisa: 3 
 
Número total de pessoas com vinculo pela 
UFG envolvidas na pesquisa: 2  (66,7%) 
 

 Renato Sampaio Tavares - professor 
Faculdade de Medicina UFG; 

 Danielle Leão Cordeiro de Farias - 
Médica Hematologista HC/UFG; 

 Elis Marra da Madeira Freitas – 
coordenadora de pesquisa, vínculo 
com a FUNDAHC; 
 

4.9- Estudo randomizado de 26 Semanas, 
Duplo- cego com controle ativo comparado a 
segurança da combinação da Dose Fixa entre 
Furoato de Mometasona /Fumarato de 
Formoterol em inalador de dose calibarada 
(IDC) versus à Mometasona por IDC em 
sujeitos de Pesquisa adolescentes e Adultos com 
Asma Persistente. Protocolo de nº. P06241/MK 
-088 7 A-202 -1297. 
 
Patrocinador: MERCK SHARP& DOHME 
CORP 
 
Investigador Principal: 
Drª Maria Auxiliadora Carmo Moreira - UFG 
 
Vinculo: UFG 
 
Centro de Pesquisa: Departamento de Clínica 
Médica do Hospital das Clínicas da UFG 
 
Início da Pesquisa: 2014               
Previsão de Término: 2018 
Previsão de Pacientes em 2015: 05 
 
 
 
 
 
 
 

4.9 – Atividades Executadas: Este Estudo 
está sendo desenvolvido no âmbito do 
Hospital das Clinicas da UFG e tem por 
objetivo pesquisar o tratamento de asma em 
sujeitos tratados com MF IDC e está prevista 
para ser finalizada em 2018. 
 
Objetivo Geral: Comparar eventos graves de 
asma em sujeitos de pesquisa tratados com 
MF/F IDC duas vezes ao dia, comparado aos 
sujeitos tratados com MF IDC, duas vezes ao 
dia. 
 
Objetivos Específicos: Verificar se o tempo 
até o primeiro evento grave de asma com 
MFF IDC, não será inferior ao observado MF 
IDC nos sujeitos de pesquisa. 
 
Resultados Esperados: Espera-se que o 
tempo até a primeira exacerbação de asma 
com MF/F IDC seja superior ao observado 
para MF IDC. 
 
Estimava-se a previsão de cinco pacientes, 
mas, foram incluídos somente 2 pacientes no 
estudo multicêntrico que tinha em média a 
meta de seis pacientes/centro. 
 
Número total de pessoas envolvidas na 
Pesquisa: 4 
 
Número de pessoas com vinculo pela UFG 
envolvidas na pesquisa: 4   (100%) 
 
- Maria Auxiliadora Carmo Moreira - 
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Professora da Faculdade de Medicina da UFG 
- Maria da Conceição C. A. M. Queiroz – 
Professora da Faculdade de Medicina da UFG 
- Dra. Daniela Graner Schuwartz Tannus – 
Médica do Hospital das Clínicas da UFG 
- Carlos Cristiano Oliveira de Faria Almeida – 
Enfermeiro do Hospital das Clínicas da UFG 
 

4.10 -  Estudo de extensão, aberto de UT – 15C 
em sujeitos com hipertensão arterial pulmonar. 
Um acompanhamento a longo prazo do 
Protocolo TDE-PH-310 .Protocolo de nº.TDE – 
PH - 310. 
 
Patrocinador: PHARMACEUTICAL 
RESEARCH ASSOCIATES LTDA. 
 
Investigador Principal: 
Drª Maria Auxiliadora Carmo Moreira 
 
Vinculo: UFG 
 
Centro de Pesquisa: Departamento de Clínica 
Médica do Hospital das Clínicas da UFG. 
 
Início da Pesquisa: 2014    
Previsão de Término: 2015 
Previsão de Pacientes em 2015: 05 

4.10 – Atividades Executadas: Este Estudo 
está sendo desenvolvido no âmbito do 
Hospital das Clinicas da UFG, e tem por 
objetivo avaliar o efeito da UT – 15C via oral 
comparado ao placebo associado à 
monoterapia oral aprovada para hipertensão 
Arterial Pulmonar (HAP), em relação ao 
tempo até o primeiro agravamento clinico. 
 
Objetivos Específicos: Avaliar o efeito da 
UT – 15 C via oral comparado ao placebo 
associado à monoterapia oral aprovada para 
(HAP), em relação aos seguinte: capacidade 
de exercício, escala de Borg e DC6M, classe 
funcional (OMS), BNP, Hemodinâmica 
(opcional), parâmetros clínicos, laboratoriais, 
ECG.  
 
Resultados Esperados: Como desfecho 
primário de eficácia espera – se que a terapia 
com UT- 15C, prolongue o tempo até o 
agravamento clinico e aumente a capacidade 
de exercício dos pacientes. 
 
Foram estimados a previsão de 5 pacientes 
para esse estudo mas incluímos somente dois 
pacientes, tínhamos como meta a inclusão de 
6 pacientes/centro , mas não foi possível. 
 
Número total de pessoas envolvidas na 
Pesquisa: 5 
 
Números total de pessoas com vinculo pela 
UFG envolvidas na pesquisa: 5  (100%)  
 
- Maria Auxiliadora Carmo Moreira - 
Professora da Faculdade de Medicina da UFG 
 - Maria da Conceição C. A. M. Queiroz – 
Professora da Faculdade de Medicina da UFG 
- Dra. Daniela Graner Schuwartz Tannus – 
Médica do Hospital das Clínicas da UFG 
- Arabela Maria Barbosa Sampaio – 
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Enfermeira do Hospital das Clínicas da UFG 
- Carlos Cristiano Oliveira de Faria Almeida – 
Enfermeiro do Hospital das Clínicas da UFG 
 

4.11 - Efeito do programa alimentar brasileiro 
cardioprotetor na redução de eventos e fatores de 
risco na prevenção secundária para doença 
cardiovascular: Um Ensaio Clinico 
Randomizado. 
  
Patrocinador: ASSOCIAÇÃO DO 
SANATÓRIO SIRIO – HOSPITAL DO 
CORAÇÃO –Hcor 
 
Investigador Principal: 
Draª Ana Paula Perillo F. Carvalho 
 
Vinculo: UFG 
 
Centro de Pesquisa: Departamento de Nutrição 
do Hospital das Clínicas da UFG 
 
Início da Pesquisa: 2013    
                          
 Previsão de Término: 2015 
 
Previsão de Pacientes em 2015: 15 

4.11 – Atividades Executadas: Este estudo 
está sendo desenvolvido no âmbito do 
Hospital das Clinicas da UFG, com objetivo 
de avaliar a efetividade do Programa 
Alimentar Brasileiro Cardioprotetor (PABC) 
na redução de parada cardíaca, infarto agudo 
do miocárdio,AVC, revascularização do 
miocárdio, amputação por doença arterial 
periférica, angina, ou óbito. 
Objetivos Específicos:  

 Avaliar a efetividade do plano 
alimentar na redução de fatores de 
risco (Colesterol total, LDL, glicemia, 
pressão arterial,IMC, circunferência 
da cintura, triacilglicerol);  

 Avaliar o efeito do Programa 
Alimentar Brasileiro Cardioprotetor na 
ingestão calórica da dieta, assim como 
de ácidos graxos, sódio, fibras e 
vitaminas e minerais antioxidantes; 

 Comparar a ingestão calórica e de 
nutrientes do grupo DICA BR com o 
grupo controle; 

 Comparar o padrão alimentar antes e 
após o Programa Alimentar Brasileiro 
Cardioprotetor; 

 Avaliar a compressão da educação 
nutricional no grupo intervenção. 

 
Resultados Esperados: 
 
Desfechos Primários: Efetividade de um 
programa Alimentar Brasileiro Cardioprotetor 
na redução de eventos: Parada cardíaca- 
Infarto Agudo do Miocárdio – Acidente 
Vascular Cerebral - Hospitalização por angina 
instável - Revascularização (Cateterismo ou 
Cirúrgico) Amputação - Óbito por causa 
cardiovascular. 
 
Desfecho Secundário: Efetividade do 
Programa Alimentar Brasileiro Cardioprotetor 
na redução de fatores de risco - Colesterol 
total;- LDL; - Glicemia; - Pressão arterial;-
IMC; - Circunferência da Cintura. 
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A pesquisa encontra - se em fase de coleta de 
dados. 
 
Ao final da coleta e processamento de dados 
os resultados serão divulgados sob forma de 
artigos e apresentação em eventos referentes à 
área de estudo. 
 
Fatos que ocorreram no período da 
execução da pesquisa que causaram 
dificuldades para a condução do projeto: 
 

 Pacientes residentes em outras cidades 
e estados; 

 Adesão de pacientes do grupo 
controle; 

 Pacientes que aceitam participar, mas 
depois se desinteressam; 

 Pacientes que mudam de contato, 
porém não atualizam os dados no 
sistema do Hospital. 

 
 
Extensão do Estudo: Anteriormente 
pretendia-se acompanhar os participantes por 
12 meses, no entanto, por exigência do 
Ministério da Saúde e para otimização do 
efeito desejado na redução de eventos 
cardíacos e morte com o auxílio de uma 
intervenção nutricional o tempo de 
seguimento foi alterado para no máximo 48 
meses.  Assim, pretende-se acompanhar os 
participantes do projeto incluídos até 
dezembro de 2014. Foi feita prorrogação do 
prazo por 48 meses sendo estimada a 
finalização desde estudo em Dezembro de 
2017. Esta extensão implicou em atualização 
do número de visitas clínicas assim como 
aumento dos dados coletados em ambos os 
grupos. 
 
Número total de pacientes que participaram 
da Pesquisa desde o início em 2013: 
 
Pacientes triados: 172 
Pacientes incluídos: 65 
Nº pacientes controle: 32 
Nº pacientes intervenção: 33 
 
Número total de pessoas envolvidas na 
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Pesquisa: 3 
 
Número total de pessoal com vinculo pela 
UFG envolvidas na pesquisa: 2   (66,7%) 
 
Nome das pessoas envolvidas na Pesquisa 
por vínculos:  

Coordenadora: 
Ana Paula Perillo Ferreira Carvalho - UFG 
 
Pesquisadoras:  
Malaine Morais Alves Machado (UFG), 
Maria Izabel de Souza Taboada (FUNDAHC) 
 

4.12- Estudo Randomizado, Duplo-Cego, 
Controlado Por Placebo, de Grupos Paralelos 
para Avaliar o Efeito do SAR236553/REGN727 
na Ocorrência de Eventos Cardiovasculares em 
Pacientes que Apresentaram uma Síndrome 
Coronariana Aguda Recentemente” – Número 
do Estudo: EFC11570 – Nome do Estudo: 
Desfechos ODYSSEY. 
 
Patrocinador: SANOFI-AVENTIS / 
RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 
 
Investigador Principal: 
Dr. Paulo César Brandão V. Jardim - UFG 
 
Vinculo: UFG 
Centro de Pesquisa: Liga de Hipertensão do 
Hospital das Clínicas da UFG 
 
Início da Pesquisa: 2014                             
Previsão de Término: 2018 
Previsão de Pacientes em 2015: 15 

4.12 – Atividades Executadas: Este estudo 
está sendo desenvolvido no âmbito do 
Hospital das Clinicas da UFG, e tem como 
objetivo principal comparar o efeito do 
SAR236553 com o placebo na ocorrência de 
eventos cardiovasculares (endpoint composto 
de morte por doença arterial coronariana 
[DAC], infarto do miocárdio [IM] não fatal, 
AVC isquêmico fatal e não fatal, angina 
instável requerendo hospitalização) em 
pacientes que apresentaram um evento de 
síndrome coronariana aguda (SCA) 4 a 16 
semanas antes da randomização e estejam 
recebendo tratamento intensivo com estatinas 
(definido como atorvastatina 40 ou 80 mg ou 
rosuvastatina 20 ou 40 mg ou a dose máxima 
tolerada) ou outro(s) tratamento(s) 
modificador(es) de lipídios (LMT[s]) não-
estatina 
 
Objetivos Específicos: Um dos objetivos 
secundários é comparar a eficácia do SAR236553 
com o placebo sobre a ocorrência de qualquer 
evento de doença arterial coronariana (DAC) ou 
qualquer evento cardiovascular, assim como o 
conjunto de mortalidade por todas as causas/IM 
não fatal/AVC isquêmico não fatal, mortalidade 
por todas as causas. 
 
Resultados Esperados: Espera-se que a 
intervenção com o produto investigacional reduza 
os eventos coronarianos ou qualquer outro evento 
cardiovascular na população de risco. 
 
Informações dos resultados alcançados 
pelo projeto: Dentre os quinze pacientes 
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previstos para a pesquisa somente um 
paciente foi incluso e por motivos clínicos 
apresentados o mesmo não foi randomizado 
para o estudo.  
Não foram selecionados outros participantes, 
foi feita a opção para retirar o estudo do 
centro do estudo.  
O estudo ainda segue em outros centros 
brasileiros e em outros países. 
 
Fatos que ocorreram no período da 
execução da pesquisa que causaram 
dificuldades para a condução do projeto: A 
principal dificuldade foi a seleção de 
participantes para o estudo; esta dificuldade 
esteve associada aos critérios de inclusão 
muito rigorosos, o que impediu a seleção de 
pacientes. 
 
Número total de pessoas envolvidas na 
Pesquisa: 05 
 

Número total de pessoas com vinculo pela 
UFG envolvidas na pesquisa: (04) dois 
professores da Faculdade de Medicina da 
UFG (médicos cardiologistas); uma 
professora Faculdade de Enfermagem da 
UFG e 01 Técnica em Enfermagem – 
HC/UFG  -  Total:  04   (80%) 
 
Nome das pessoas envolvidas na Pesquisa 
por vínculos: 
  

 Dr. Paulo César B. Veiga Jardim,  
Professor da Faculdade de Medicina 
da UFG; 

 Dr. Thiago de S. Veiga Jardim – FM; 
 Dr. Humberto Granner Moreira, 

professor da Faculd. UniEvangélica; 
 Profa. Dra. Ana Luiza Lima Sousa – 

Professora da Faculdade de 
Enfermagem da UFG; 

 Tec. Enf. Beatriz Maria – HC/UFG 
 

4.13 -Estudo randomizado, controlado, aberto e 
multicêntrico de Fase 3 do inibidor de tirosina 
quinase de Bruton (Btk), ibrutinibe versus 
tensirolimo em sujeitos de pesquisa com linfoma 
de células do manto recidivado ou refratário que 

4.13 – Atividades Executadas: Este estudo 
está sendo desenvolvido no âmbito do 
Hospital das Clinicas da UFG, através do 
Serviço de Hematologia.  Este projeto ainda 
está em andamento e não possui resultados 
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receberam pelo menos uma terapia anterior 
 
Investigador Principal:  
Dr. Renato Sampaio Tavares 
 
Vinculo: UFG 
 
Centro de Pesquisa: Serviço de Hematologia do 
Hospital das Clínicas da UFG 
 
Início da Pesquisa: 2013 
  
Previsão de Término: 2017 
 
Previsão de Pacientes em 2015: 02 

alcançados publicados até o presente 
momento, foram recrutados 02 pacientes, no 
entanto, houve uma falha de triagem e não foi 
randomizado para o estudo, ficando apenas 
com um paciente incluso até o momento, o 
centro continua aberto realizando apenas 
atividades burocráticas para esse estudo, pois 
os outros centros ainda possuem pacientes 
ativos. A previsão para o fechamento do 
centro é até o final de 2016 
 
Número total de pessoas envolvidas na 
Pesquisa: 3 
 
Números total de pessoas com vinculo pela 
UFG envolvidas na pesquisa: 2   (66,7%) 
 

 Renato Sampaio Tavares - professor 
Faculdade de Medicina UFG; 

 Danielle Leão Cordeiro de Farias - 
Médica Hematologista HC/UFG; 

 Elis Marra da Madeira Freitas – 
coordenadora de pesquisa, vínculo 
com a FUNDAHC; 

 
4.14 - Estudo de 12 meses, randomizado, com 
dose e avaliador em caráter cego para comparar 
a eficácia e segurança fingolimode 0,25 mg e 0,5 
mg administrado oralmente uma vez ao dia com 
acetato de glatirâmer 20 mg administrado 
subcutâneamente uma vez ao dia em pacientes 
com esclerose múltipla remitente recorrente” – 
Protocolo nº CFTY720D2312.  

Patrocinador: PPD Development, LLC. 
 
Investigador Principal: 
Drª Denise Sisterolli Diniz 
 
Vinculo: UFG 
 
Centro de Pesquisa: Departamento de Clínica 
Médica do Hospital das Clínicas da UFG 
 
Início da Pesquisa: 2013                   
Previsão de Término: 2017 
Previsão de Pacientes em 2015: 12 
 

4.14 – Atividades Executadas: Este estudo 
está sendo desenvolvido no âmbito do 
Hospital das Clinicas da UFG com objetivo 
de mostrar que pelo menos 1 dose 
(0,5mgou0,25 mg) defingolimo é superior ao 
acetato de glatiramer 20mg SC na redução de 
ARR em  até 12 meses em pacientes com MR 
remitente recorrente. 
 
Objetivos secundários: 

 
Avaliar em grupos de fingolimode 0,5mg, 
fingolimode 0,25mg e acetato de 
glatiramer 20mg: 
 
- a alteração a partir do Basal no volume 
cerebral no Mês 12 ou no final do estudo 
 
- o número de lesões T2 ativas(lesões novas 
ou recém aumentadas em comparação com o 
basal) no Mês12 ou no encerramento do 
estudo. 
 
- a proporção de pacientes livres de lesões 
T2 novas ou recém-aumentadas em 
comparação com o Basal no Mês12 ou no 
finaldo estudo. 
 
- alteração a partir do basal no volume da 
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lesão T2 no Mês12 ou no final do estudo. 
 
- alteração a partir do Basal no número e 
volume de lesões T1 hipointensas no Mês12 
ou no final do estudo 
 
- o número e volume de lesões T1 reforçadas 
por gadolínio (Gd) no Mês 12 ou no final do 
estudo 
 
- a segurança e tolerabilidade até o Mês 12 
 
Objetivos Exploratórios: 
 
- Explorar a farmacocinética (PK)de 
fingolimode e fingolimode-fosfato 
 
- Explorar o efeito de fingolimode 
0,5mg,fingolimode0,25mg e acetato de 
glatiramer sobre: 
- os escores do Multiple Sclerosis Functional 
Composite (MSFC) e do Teste de 
Modalidades de Símbolose Dígitos SDMT) 
até o Mês12 
 
- A proporção de pacientes sem recidiva no 
Mês12 
 
- Tempo para a primeira recidiva 

- As severidades das recidivas conforme 
avaliado pela proporção de pacientes com 
recidiva leve, moderada ou severa, com o 
uso de esteróides, com hospitalização ou 
com recuperação incompleta até 12 meses 
 
- O desempenho nas atividades diárias 
conforme determinado pelo instrumento de 
índices Relatados pelos Pacientes em 
Esclerose Múltipla (PRIMUS-Atividades) no 
Mês12 ou final do estudo em países 
selecionados 
 
- Qualidade devida (QoL)conforme avaliado 
pela alteração a partir do Basal na Escala de 
Impacto sobre Esclerose Múltipla(MSIS-
29)no mês12ou encerramento do estudo 
 
Resultados Esperados: O objetivo primário 
é de mostrar que pelo menos 1dose 
(0,5mgou0,25 mg) de fingolimode é superior 
ao acetato de glatiramer 20mg SC na redução 
de ARR em  até 12 meses em pacientes com 
MR remitente recorrente. 
 
Aspectos referentes ao desenvolvimento 
geral do Projeto considerado relevante até 
o momento: Pacientes apresentaram melhora 
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no estado geral devido ao tratamento sempre 
disponível e até o momento foram incluídos 
10 pacientes dos 12 que foram estimados para 
a realização deste estudo.  
 
Número total de pessoas envolvidas na 
Pesquisa desde o início: 03  
 
Números de pessoas com vinculo pela UFG 
envolvidas na pesquisa: 02   (66,7%) 
 
- Drª Denise Sisterolli Diniz -  Investigadora 
Principal – Professora da Faculdade de 
Medicina da UFG. 
Drº Lauro Jesuíno Desidério – Médico 
Prestador de Serviços – HC/UFG 
- Auxiliar de Pesquisa – Prestador de Serviços 
via FUNDAHC sem vínculo empregatício 
 

4.15 - Estudo randomizado, Duplo Cego e 
Double – Dummy e de grupos paralelos para 
avaliar a Eficácia e a Segurança de 
Ocrelizumabe em comparação ao Interferon 
Beta-1ª (Rebif) em pacientes que apresentam 
Esclerose múltipla recidivante.  
 
Patrocinador: F. HOFFMANN – LA ROCHE 
LTD. / QUINTILES, INC. 
 
Investigador Principal: 
Drª Denise Sisterolli Diniz 
 
Vinculo: UFG 
 
Centro de Pesquisa: Departamento de Clínica 
Médica do Hospital das Clínicas da UFG 
 
Início da Pesquisa: 2012                      
Previsão de Término: 2016 
Previsão de Pacientes em 2015: 03 

4.15 – Atividades Executadas: Este estudo 
está sendo desenvolvido no âmbito do 
Hospital das Clinicas da UFG com o objetivo 
primário de avaliar a eficácia de ocrelizumabe 
600 mg (administrado como infusões duplas 
de 300 mg nos Dias 1 e 15 do primeiro ciclo 
de tratamento de 24 semanas e na forma de 
infusão única de 600 mg no Dia 1 de cada 
ciclo de tratamento posterior de 24 semanas) 
via intravenosa, a cada 24 semanas e superior 
a Rebif®, conforme medido pela taxa de 
recidiva definida pelo protocolo anualizada 
em dois anos (96 semanas) em pacientes que 
apresentam esclerose múltipla recidivante. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Secundários:  
Avaliar se a eficácia de ocrelizumabe é 
superior à de Rebif®, conforme refletido 
pelas seguintes medidas:  
- Tempo até o início de progressão de 
incapacidade prolongada por, no mínimo, 12 
semanas durante o período de tratamento 
comparativo de 96 semanas. 
  
- Tempo até o início de progressão de 
incapacidade prolongada por, no mínimo, 24 
semanas durante o período de tratamento 
comparativo de 96 semanas. 
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- Proporção de pacientes sem recidiva em 96 
semanas.  
 
- Alteração no volume total de lesão em T2, 
conforme detectado por RM cerebral, da 
visita basal à Semana 96.  
 
- Número total de lesões hiperintensas em T2 
novas e/ou crescentes, conforme detectado 
por RM cerebral nas semanas 24, 48 e 96.  
 
- Alteração na pontuação da Escala Funcional 
Composta de Esclerose Múltipla (MSFCS) da 
visita basal à Semana 96.  
 
- Alteração no volume cerebral, conforme 
detectado por RM cerebral da Semana 24 à 
Semana 96.  
 
Resultados Esperados: Confirmar a eficácia 
de ocrelizumabe 600 mg  via intravenosa, a 
cada 24 semanas se é superior a Rebif®, 
conforme medido pela taxa de recidiva 
definida pelo protocolo, anualizada em dois 
anos (96 semanas) em pacientes que 
apresentam esclerose múltipla recidivante.  
 
Aspectos referentes ao desenvolvimento 
geral do Projeto considerado relevante até 
o momento: O estudo iniciou-se no centro de 
pesquisa em 2012 com 3 pacientes e 2 
pacientes completaram o estudo e neste 
momento estão na fase de extensão. 
Uma paciente foi descontinuada devido ao 
evento adverso de herpes zoster e está em 
acompanhamento clínico trimestral no centro 
de pesquisa 
 
Número total de pessoas envolvidas na 
Pesquisa desde o início: 3  
 
Números de pessoas com vinculo pela UFG 
envolvido na pesquisa: 2    (66,7%)  
 
Nome das pessoas envolvidas na Pesquisa 
por vínculos  
 
- Drª Denise Sisterolli Diniz -  Investigadora 
Principal – Professora da Faculdade de 
Medicina da UFG. 
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Drº Lauro Jesuíno Desidério – Médico 
Prestador de Serviços – HC/UFG 
- Auxiliar de Pesquisa – Prestador de Serviços 
via FUNDAHC sem vínculo empregatício 

4.16: Estudo de fase III, multicêntrico, 
randomizado, de grupos  paralelos, duplo – cego 
e controlado por placebo para avaliar eficácia e a 
segurança do ocrelizumabe em adultos com 
Esclerose Múltipla Progressiva Primária. 
Randomizado. Protocolo nº WA 25046 
 
Patrocinador: PPD Development, LLC 
 
Investigador Principal: 
Drª Denise Sisterolli Diniz 
 
Vinculo: UFG 
 
Centro de Pesquisa: Departamento de Clínica 
Médica do Hospital das Clínicas da UFG 
 
Início da Pesquisa:2012 
                           
Previsão de Término: 2016 
 
Previsão de Pacientes em 2015: 02 

4.16 – Atividades Executadas: Este estudo 
está sendo desenvolvido no âmbito do 
Hospital das Clinicas da UFG com objetivo 
de investigar a eficácia de ocrelizumabe em 
comparação com placebo em pacientes com 
esclerose múltipla progressiva primária, 
conforme determinado pelo tempo para início 
da progressão de incapacidade sustentada 
durante o período de tratamento, definida 
como um aumento em EDSS que seja 
sustentado por pelo menos 12 semanas com 
base nas visitas regularmente programadas. 

 

Secundário: 

Avaliar a eficácia de ocrelizumabe em 
comparação com placebo, conforme refletido 
pelo seguinte: 

 Tempo para progressão da incapacidade 
sustentada durante o período de 
tratamento, definido como um aumento 
em EDSS que seja sustentado por pelo 
menos 24 semanas; 

 Alteração na caminhada de 25 pés 
cronometrada a partir do basal até a 
Semana 120; 

 Alteração no volume total de lesões T2 
em imagens de RMN do cérebro a partir 
do basal até a semana 120; 

 Avaliar a segurança e tolerabilidade de 
ocrelizumabe em pacientes com esclerose 
múltipla progressiva primária em 
comparação com placebo.  

Objetivos Exploratórios: 

 Alteração no escore EDSS basal, 
determinado por alteração média e área 
sob a curva (AUC); 

 Alteração a partir do basal nos escores 
resumidos e componentes da Escala 
Funcional Composta de Esclerose 
Múltipla (MSFCS); 

 Tempo para aumento sustentado de 20 
por cento na caminhada de 25 pés 
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cronometrada e no Teste dos 9 Pinos nos 
Buracos; 

 Proporção de pacientes com um aumento 
de 20 por cento na caminhada de 25 pés 
cronometrada; 

 Proporção de pacientes com um aumento 
de 20 por cento no tempo do Teste dos 9 
Pinos nos Buracos; 

 Tempo para progressão sustentada da 
incapacidade durante o período de 
tratamento, definido como um aumento 
em EDSS que seja sustentado por pelo 
menos 12 semanas ou um aumento de 20 
por cento no tempo da caminhada de 25 
pés ou um aumento de 20 por cento no 
tempo do teste dos 9 pinos nos buracos; 

 Alteração a partir do basal no volume 
total de lesões T2 nas imagens de RMN 
do cérebro; 

 Alteração do número total de lesões T2 
novas ou recém aumentadas em imagens 
de RMN do cérebro; 

 Alteração a partir do basal em volume 
total de lesão T1 não-reforçada em 
imagem de RMN do cérebro;  

 Contagem total de lesão T1 reforçada por 
gadolínio na imagem de RMN do cérebro;  

 Alteração no volume cerebral em imagens 
de RMN do cérebro a partir das imagens 
basais e a partir das imagens da Semana 
24; 

 Alteração no volume de matéria cinza 
cortical em imagens de RMN do cérebro 
a partir das imagens basais e a partir das 
imagens da Semana 24; 

 Alteração a partir do basal em qualidade 
de vida conforme determinado pelo SF-36 
e EQ-5D; 

 Alteração a partir do basal na fadiga 
conforme determinada pela Escala 
Modificada de Impacto da Fadiga 
(MFIS); 

 Investigar a farmacocinética e outros 
desfechos farmacodinâmicos do estudo do 
ocrelizumabe; 

• Explorar o impacto da terapia de 

ocrelizumabe sobre biomarcadores 
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associados com o processo inflamatório 
ou neurodegenerativo proposto em 
PPMS. 

Resultados Esperados: Há como resultado 
esperado atingir os objetivos primários e 
secundários para os pacientes uma vez que 
eles vão avaliar a eficácia e segurança da 
medicação seguindo as normas do protocolo 
de ICH-GCP. 
 
Ainda não ocorreu a divulgação de dados 
parciais do estudo ao público em geral, 
apenas aos Investigadores que ainda estão 
participando do estudo e por contrato há sigilo 
envolvido. Após publicação e término de 
estudo revisar contrato e pedir que 
Investigador Principal comente esse campo. 
 
O Patrocinador F.Hoffmann-La Roche Ltd 
continua dando treinamentos periódicos 
relacionados a esse estudo específico 
respeitando uma matriz de treinamento para 
os envolvidos no centro de pesquisa clínica 
desde a visita de iniciação no centro de 
pesquisa até o presente momento. Tais 
treinamentos são exclusivos para os 
participantes do estudo no centro de pesquisa 
devido seu caráter sigiloso até o momento. 
 
Número total de pessoas envolvidas na 
Pesquisa desde o início: 3  
 
Números de pessoas com vinculo pela UFG 
envolvidas na pesquisa: 2  (66,7%) 
 
Nome dos profissionais que trabalharam 
na pesquisa:  
 
Drª Denise Sisterolli – Professora da UFG; 
Drº Lauro Desidério (Médico prestador de 
serviços – HC/UFG); 
Drª Aluska Cruvinel (Médica da Secretaria 
Estadual de Saúde - SES) 
 

4.17 -“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” 
 

4.17- Não Executado: No dia 24/10/2014 a 
pesquisadora do estudo recebeu uma carta do 
patrocinador, relatando vários problemas 
ocorridos com a execução desta pesquisa em 
vários Centros de Estudo. Devido aos 
problemas ocorridos o patrocinador decidiu 
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Patrocinador: Astellas Pharma Global 
Development, Inc. / PPD Development, LLc 
 
Investigador Principal: 
Dra. Fernanda Aparecida Peixoto  
 
Vinculo: UFG 
 
Centro de Pesquisa: Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal do HC/UFG 
 
Início da Pesquisa: 2013 
Previsão de Término: 2018 

não dar mais sequência ao estudo.  
 
 
 
 
 
 

4.18 - Estudo de fase III randomizado, 
observador cego, controlado por placebo, 
multicêntrico, com 20.875 sujeitos. Os sujeitos 
receberão três vacinações (Dia com 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. 
 
Patrocinador: Sanofi-Aventis Farmacêutica 
S/A 
Investigadora Principal: 
Dra. Maria Selma Neves da Costa 
 
Vinculo: UFG 
 
Centro de Pesquisa: Serviço de Urgência em 
Pediatria do HC/UFG - SERUPE 
 
Início da Pesquisa: 2011                              
 
Previsão de Término: 2017 
 
Previsão de Pacientes em 2015: 594 

4.18 – Atividades Executadas: Este estudo 
visa avaliar a eficácia, a imunogenidade e a 
segurança da Vacina CYD 15 contra a dengue 
e está sendo desenvolvida no âmbito do 
Hospital das Clinicas da UFG. 
 
Objetivos Específicos: Determinar se a 
vacina do estudo é capaz de prevenir a 
doença; Avaliar a segurança CYD; 
Determinar os níveis de anticorpos que ele irá 
produzir; Medir os níveis de anticorpos após 
seis anos da primeira vacinação. 
 
Resultados Esperados: Produção de uma 
vacina eficaz contra os sorotipos da dengue. 
 
Informações dos resultados alcançados 
pelo projeto, relacionando – os àqueles 
esperados: O estudo CYD 15 da América 
Latina alcançou satisfatoriamente seu objetivo 
clinico primário. Os resultados mostraram 
uma redução global significativamente de 
60,8% dos casos de dengue (IC95%, 
52,0%,68,0) em crianças e adolescentes de 9 a 
16 anos de idade, após um esquema de 
vacinação de três doses. A eficácia foi 
observada contra cada um dos quatro 
sorotipos de dengue Sorotipo 1: 50,3%; 
Sorotipo 2:42,3%. Esta vacina para dengue 
foi aprovada recentemente pela ANVISA para 
uso no Brasil. 
 
Publicações Técnicas – Cientificas 
relacionada ao Projeto: Este projeto teve seu 
primeiro artigo publicado no Jornal. The New 
england journal of medicine (Link: 
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMo
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a1411037 
 
Aspectos referentes ao desenvolvimento 
geral do Projeto considerado relevante até 
o momento: No mês de Dezembro de 2015 
foi iniciada uma nova fase de vigilância ativa, 
sendo necessário um novo reconsentimento 
assinado por todos os participantes e coleta de 
amostra sanguínea que terá seguimento em 
2016. 
 
Número total de pessoas envolvidas na 
Pesquisa: 11 
 

 Adriana Helena Matos Abe – Sub 
Investigadora – Médica do HC/UFG; 

 Andyara Cecílio Brandão – Médica Residente 
do HC/UFG;  

 Camila Silva Furtado – Coordenadora do 
Estudo – Prestadora de Serviços FUNDAHC; 

 Danilo de Freitas Magalhães - Médico 
Residente HC/UFG; 

 Dayane Alves da Silva – Assistente de 
Pesquisa – Estagiária IEL/FUNDAHC; 

 Flávio Henrique Alves Sub – Investigador – 
Médico Pediatra do HC/UFG; 

 Larissa Silva Magalhães - Assistente de 
Pesquisa – Estagiária IEL/FUNDAHC; 

 Naiane Mateus Assis - Assistente de Pesquisa 
– Estagiária IEL/FUNDAHC; 

 Natália Vieira Dias - Médica Residente do 
HC/UFG; 

 Maria Selma Neves- Principal Investigador – 
Médica do HC/UFG; 

 Rafael Alfaia - Médico Residente do HC/ 
UFG 

 
Números de pessoas com vinculo pela UFG 
envolvidos na pesquisa: 07  (63,64%) 
 

 Adriana Helena Matos Abe – Sub 
Investigadora – Médica do HC/UFG; 

 Andyara Cecílio Brandão – Médica 
Residente do HC/UFG; 

 Danilo de Freitas Magalhães - Médico 
Residente do HC/UFG; 

 Flávio Henrique Alves – Sub-Investigador – 
Médico do HC/UFG; 

 Natália Vieira Dias - Médica Residente do 
HC/UFG; 

 Maria Selma Neves- Principal Investigador – 
Médica do HC/UFG; 

 Rafael Alfaia - Médico Residente do 
HC/UFG. 
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4.19 - “Estudo Clínico para avaliar o fármaco 
Enterogermina / Bacillus Clausii no tratamento 
de diarreia aguda adquirida na comunidade entre 
crianças Latino-Americanas (cadiLac) 
 
Patrocinador: Sanofi-Aventis Farmacêutica 
Ltda 

 
Investigador Principal: 
Dra. Maria Selma Neves da Costa 
 
Vinculo: UFG 
 
Centro de Pesquisa: Serviço de Urgência em 
Pediatria do HC/UFGSERUPE 
 
Início da Pesquisa: 2015                              
 
Previsão de Término: 2016 
 
Previsão de Pacientes em 2015: 25 

4.19 – Atividades Executadas: Este estudo 
está sendo desenvolvido no âmbito do 
Hospital das Clinicas da UFG com objetivo 
de demonstrar a efetividade do tratamento 
com a cepa probiótica Bacillus Clausii 
(Entero germina) em combinação com a 
terapia de reidratação oral (TRO) por um 
período de 5 dias, na duração de diarreia 
aguda adquirida na comunidade em crianças 
Latino – Americanas. 
 
Objetivos Específicos: 
Avaliar a segurança clínica da Enterogermina 
na diarreia aguda em crianças e demonstrar 
sua efetividade sobre: Frequência das 
evacuações; número de episódios de vômito. 
Avaliar a avaliação global do país. Avaliar a 
segurança e a efetividade da Enterogermina 
na gastroenterite aguda por norovírus (GEA ) 
 
Resultados Esperados: Espera - se que o 
tratamento com Enterogermina diminua os 
episódios de diarreia assim com a duração da 
mesma. 
 
Informações dos resultados alcançados 
pelo projeto, relacionando – os àqueles 
esperados: Foram recrutados 14 
participantes, sendo que 12 concluíram o 
estudo e tiveram uma evolução clinica 
satisfatória e 2 participantes não completaram 
os procedimentos referente ao estudo. 
 
Aspectos referentes ao desenvolvimento 
geral do Projeto considerado relevante até 
o momento: 
A fase de coleta de dados ocorreu de agosto 
de 2015 a dezembro de 2015. O Estudo se 
encontra na fase de análise e discussão dos 
dados coletados que visa abranger o período 
de Janeiro de 2016 a Março de 2016. 
 
Número total de pessoas envolvidas na 
Pesquisa: 10 
 

 Adriana Helena Matos Abe – Sub 
Investigadora – Médica do HC/UFG; 

 Andyara Cecílio Brandão – Médica 
Residente do HC/UFG;  

 Camila Silva Furtado – Coordenadora do 
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Estudo – Prestadora de Serviços 
FUNDAHC; 

 Danilo de Freitas Magalhães - Médico 
Residente HC/UFG; 

 Flávio Henrique Alves Sub – Investigador 
– Médico Pediatra do HC/UFG; 

 Larissa Silva Magalhães - Assistente de 
Pesquisa – Estagiária IEL/FUNDAHC; 

 Naiane Mateus Assis - Assistente de 
Pesquisa – Estagiária IEL/FUNDAHC; 

 Natália Vieira Dias - Médica Residente do 
HC/UFG; 

 Maria Selma Neves- Principal 
Investigador – Médica do HC/UFG; 

 Rafael Alfaia - Médico Residente do HC/ 
UFG 

 
Número total de pessoas com vinculo pela 
UFG envolvidas na pesquisa: 07   (70%) 
 

 Adriana Helena Matos Abe – Sub 
Investigadora – Médica do HC/UFG; 

 Andyara Cecílio Brandão – Médica 
Residente do HC/UFG; 

 Danilo de Freitas Magalhães - Médico 
Residente do HC/UFG; 

 Flávio Henrique Alves – Sub-Investigador 
– Médico do HC/UFG; 

 Natália Vieira Dias - Médica Residente 
do HC/UFG; 

 Maria Selma Neves- Principal 
Investigador – Médica do HC/UFG; 

 Rafael Alfaia - Médico Residente do 
HC/UFG. 
 

5 - Contrato de Prestação de Serviços 
firmado com a Universidade Federal de Goiás 
/ Hospital das Clínicas, 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”, que tem por 
finalidade a realização de atividades de gestão 
administrativa e financeira, compreendendo 
todas as atividades de gerenciamento, 
recrutamento, seleção, treinamento, 
administração do pessoal em todas suas fases, 
compreendendo despesas com serviços de 
hospedagem, deslocamentos, bem como 
aquisições de materiais de uso médico 
hospitalar, medicamentos e equipamentos 
necessários ao bom andamento das 

5. Atividades Executadas: As atividades 
desenvolvidas pela Fundação em apoio ao 
Hospital das Clínicas da UFG proporcionaram 
inúmeros benefícios à instituição, uma vez 
que no ano de 2015 foram adquiridos um 
quantitativo considerável de materiais de 
consumo de uso médico-hospitalar, 
medicamentos, 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 daquela instituição, 
conforme se pode observar pela estatística 
resumida dos principais procedimentos 
realizados pelo HC/UFG no ano de 2015, que 
teve o apoio dos colaboradores da 
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atividades. 

 

Período de Execução: Janeiro/2015 à 

Dezembro/2015 

 

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. 

 

Das metas a serem atingidas em 2015: 

Para consecução dos objetivos proposto 
no referido contrato, a FUNDAHC tem 
disponibilizado para o Hospital das Clínicas da 
UFG um quantitativo razoável de pessoal 
técnico-administrativo nas diversas áreas do 
conhecimento (medicina, enfermagem, farmácia, 
nutrição, administração e outros), bem como 
materiais médico hospitalar, medicamentos, 
insumos, equipamentos e materiais permanentes 
de uso hospitalar, objetivando por em 
funcionamento todos os serviços essenciais do 
Hospital das Clínicas. 

Atualmente a força de trabalho dos 
trabalhadores da FUNDAHC atuando no 
Hospital das Clínicas representa o percentual 
aproximado de 25% (1/4 do quantitativo total de 
colaboradores daquela unidade de saúde), que 
estão distribuídos nos diversos setores do 
hospital como: clínicas médicas e cirúrgicas, 
pronto socorro, centro cirúrgico, ambulatórios, 
banco de sangue, central de esterilização de 
materiais, laboratórios, hemodinâmica, 
radiologia, almoxarifado, compras, segurança, 
unidade de terapia intensiva, nutrição, farmácia, 
psicologia, serviço social, departamentos da 
Faculdade de Medicina, CEROF e outros, 
representando um quantitativo significante de 
colaboradores que tem por objetivo o apoio no 
desenvolvimento das atividades de assistência 

FUNDAHC nos atendimentos médicos, nos 
atendimentos da área de enfermagem serviço 
social, nutrição, serviços de pronto socorro, 
radiologia, laboratório, centro cirúrgico, 
ambulatórios, banco de sangue, central de 
esterilização de material, hemodinâmica, 
terapia intensiva, portaria, segurança, 
compras, almoxarifado, administração e 
muitos outros serviços, objetivando a 
assistência integral aos pacientes do hospital, 
juntamente com os profissionais da 
Universidade Federal de Goiás. 
 
Encerramos o exercício de 2015 com um 
número significativo de colaboradores 
contratados pelo projeto vinculado ao 
Hospital das Clinicas da UFG. Esta força de 
trabalho encontra-se distribuída nos diversos 
setores e serviços do hospital, conforme se 
pode observar na tabela abaixo as principais 
seções / setores: 

Seção/HC – UFG Empregados 
Almoxarifado 11 
Ambulatório de Chagas 1 
Ambulatório  A 3 
Ambulatório  C 1 
Ambulatório  Geral 1 
Anatomia Patológica 4 
Atividades Gerais 8 
Banco de Sangue 11 
CCIH 1 
Central de Internação 6 
Central de Macas 16 
Central Térmica 1 
Centro Cirúrgico 13 
CEROF 70 
Clínica Cirúrgica 6 
Clínica Médica 5 
Clínica Ortopédica  3 
CME 26 
COREME 1 
CPD 12 
Deptº Cirurgia 3 
Deptº Clínica Médica 5 
Deptº Ortopedia 5 
Deptº Pediatria 2 
Diretoria Administrativa 1 
Diretoria Geral 1 
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aos pacientes do hospital, desenvolvendo suas 
atividades em conjunto com os demais 
profissionais da Universidade Federal de Goiás e 
empresas terceirizadas.   

A expectativa da direção do Hospital das 
Clínicas da UFG é que essa força de trabalho, 
representada pelos colaboradores da 
FUNDAHC, possa continuar colaborando com a 
instituição na ampliação do atendimento à 
população carente do Estado de Goiás e dos 
estados circunvizinhos, cuja meta geral de 
atendimentos, exames e procedimentos clínicos 
e cirúrgicos para 2015 estão estimados em: 

 
280.000 consultas ambulatoriais e de 
urgências; 
890.000 exames radiológicos e 
laboratoriais; 
  14.000 internações eletivas e de urgência; 
  12.000 cirurgias de médio e grande porte; 
    2.500 cirurgias de pequeno porte, e 
 800 procedimentos obstétricos.      

 

A seguir, os dados estatísticos das principais 
atividades assistências realizadas pelo 
Hospital das Clinicas da UFG no ano de 2015, 
que contou com a participação efetiva dos 
colaboradores da FUNDAHC, que prestam 
serviço no HC/UFG. Os dados estatísticos 
elucidados através desta planilha é uma média 
anual das Consultas, Exames, Internações, 
Cirurgias e Procedimentos Obstétricos, 
realizados ao longo do ano de 2015.  
 
 

Produção Assistencial SUS - 01/01/2015 
ate 31/12/2015 

SUS Média 

Setor de 
Emergên-

cia 

Médica 5620 

Pediátrica 1873 

Cirúrgica 20162 

Obstétrica 6697 

Consultas 

Clínica Médica 83639 

Cirurgia 71632 

Pediatria 7071 

Ginecologia 6373 

Obstetrícia 9833 

Psiquiatria 5619 
Outras 
Especialidades Não 
Médicas 67583 

Interna-
ções 

Emergencia + Serupe 1621 
Clínica Médica + 
Psiquiatrica + Procd 
Amb + Alojamento 1074 
Cirurgia + Cerof + 
Hemodinamica + Pré 
- Operatorio 2654 

Pediatria 301 

Tropical 274 

Obstetrícia 1131 

Ortopedia 1068 

UTI Adulto 211 

UTI Neonatal 65 
Partos de 

Baixo 
Risco 

Cesárea 106 

Normal 102 

Partos de 
Alto Risco 

Cesárea 244 

Normal 55 
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Procedi-
mentos  

Exames 
Laboratoriais 313742 
Endoscopia 
Digestiva Alta 530 

Colonoscopia 446 

Broncoscopia 463 
Tomografia 
Computadorizada 143 
Ressonância 
Magnética 0 

Ultrassonografia 5204 
Radiologia 
Convencional 25302 

Hemodinâmica 117 
Terapia Renal 
Substitutiva 13 

Radioterapia 0 

Quimioterapia 103 
Medicina Nuclear in 
vivo   
Radiologia 
Intervencionista 0 
Aval de Funcao e 
Mecanica 
Respiratoria 1708 

Eletrocardiograma 4526 

Eletroencefalograma 262 

Teste Ergometrico 1186 
Espirografia c/ 
Determ de Volume 
Residual 1815 

Fonoaudiologia 1243 

Monitoramento pelo 
Sistema Holter 462 

Videolaringoscopia 581 
Prova 
Farmacodinamica 1788 

Exames de 
Histocompatibilidade   

Busca de Órgãos   

TOTAL 654499 

Dias de Internação Qtde 

 Emergência + Serupe 4852 
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Unidades 
de 

Interna-
ções 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clínica Médica + 
Psiquiatrica + Procd 
Amb + Alojamento 20751 
Cirurgia + Cerof + 
Hemodinamica + pré 
- Operatorio 20400 

Pediatria 4670 

Tropical 3834 

Obstetrícia Cirúrgica 8270 

Ortopedia 7894 

Psiquiatria   

UTI Adulto 3792 

UTI Neonatal 1957 
Outras 
Especialidades 0 

TOTAL 76.420 

   Óbitos Qtde 

Unidades 
de 

Interna-
ções 

 
 
 
 
 
 

Emergência 
(Internação) 123 

Clínica Médica 67 

Cirurgia 47 

Pediatria 4 

Obstetrícia Clínica 1 

Obstetrícia Cirúrgica 0 

Ginecologia 0 

UTI Adulto 2 

UTI Neonatal 0 
Outras 
Especialidades 13 

TOTAL 257 
 
 
Através da gestão dos recursos financeiros do 
contrato firmado entre a FUNDAHC e a 
Universidade Federal de Goiás / Hospital das 
Clinicas, foi possível adquirir vários 
equipamentos para aquela unidade de Saúde, 
visando sempre a melhoria do serviço 
prestado a Comunidade, conforme se pode 
verificar na relação e fotos a seguir: 
 
 

Equipamentos adquiridos para o 
Ambulatório “A” 
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Imagem: 02 

 
 
 
Imagem: 03 

 
 
 
Imagem: 04 

 
 
Imagem: 05 

 
 

Equipamentos adquiridos para o 
Ambulatório “C” 
 
Imagem: 06 
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Imagem: 07 

 
 

Equipamentos adquiridos para o 
“AMBULATÓRIO DE CHAGAS” 
 
Imagem: 08 

 
 
Imagem: 09 

 
 
Imagem: 10 
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Imagem: 11 

 
 
Imagem: 12 

 

 
 
Imagem: 13 

 

 
 

Equipamentos adquiridos para o 
“AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA” 
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Imagem: 14 
 

 
 
 
Imagem: 15 

 

 
 
 
Imagem: 16 

 

 
 
 
 

Equipamentos adquiridos para o 
“AMBULATÓRIO DE 
DERMATOLOGIA” 
 
 
Imagem: 17 
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Imagem: 18 

 
Imagem: 19 

 
 

Equipamentos adquiridos para o 
“CENTRO DE REFERENCIA EM 
OFTALMOLOGIA” 
 
Imagem: 20 

 
 
 
 
Imagem: 21 
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Imagem: 22 

 

 
 
Imagem: 23 

 

 
 
Imagem: 24 

 

 
 
 
Imagem: 25 
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Imagem: 26 
 

 
 
Imagem: 27 

 
 
Imagem: 28 

 
 
Imagem: 29 
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Imagem: 30 

 

 
 
Imagem: 31 

 

 
 

Equipamentos adquiridos para o 
Ambulatório “CENTRAL DE MACAS” 
 
Imagem: 32 

 

 
 
Imagem: 33 
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Imagem: 34 

 
 
Imagem: 35 

 
 
Imagem: 36 

 
 
 

Equipamentos adquiridos para o 
“CENTRO CIRURGICO” 
 
Imagem: 37 
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Imagem: 38 

 
 

Equipamentos adquiridos para o 
“CERTEPE” 
 
Imagem: 39 

 

 
 
Imagem: 40 

 

 
 

Equipamentos adquiridos para a  
‘”CLÍNICA MÉDICA” 

 
Imagem: 41 
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Imagem: 42 

 

 
 
Imagem: 43 
 

 
 
Imagem: 44 
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Imagem: 45 

 
 

 
 

Equipamentos adquiridos para a  
‘”CLÍNICA OBSTÉTRICA” 
 
 
Imagem: 46 

 

 
 
 
Imagem: 47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem: 48 
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Imagem: 49 

 
 
Imagem: 50 

 
 
Imagem: 51 

 
 

Equipamentos adquiridos para a  
‘”CLÍNICA ORTÓPEDICA E CIRURGIA 
PLÁSTICA” 
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Imagem: 52 

 

 
 
Imagem: 53 
 

 
 
Imagem: 54 

 

 

Equipamentos adquiridos para a  
‘”COMISSÃO DE RESIDÊNCIA DO HC” 
 
Imagem: 55 
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Equipamentos adquiridos para a  
‘”COORDENAÇÃO DE 
GERENCIAMENTO DE PESSOAS” 
 
Imagem: 56 

 
 

Equipamentos adquiridos para a  
‘”COREME” 
 
Imagem: 57 

 
 

Equipamentos adquiridos para a  
‘”DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 
CLINICA” 
 
Imagem: 58 

 
 

Equipamentos adquiridos para a 
“DIVISÃO ADMINISTRATIVA” 
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Imagem: 59 

 

 
 
Imagem: 60 

 

 
 

Equipamentos adquiridos para a 
“DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS” 

 
Imagem: 61 

 

 
 

Equipamentos adquiridos para a 
“DIVISÃO LOGISTICA” 
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Imagem: 62 

 

 
 
Imagem: 63 

 

 
 

Equipamentos adquiridos para a 
“DIVISÃO MÉDICA” 
 
Imagem: 64 

 

 
 

Equipamentos adquiridos para a 
“GEREÊNCIA ADMINISTRATIVA” 
 
Imagem: 65 
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Imagem: 66 

 
 

Equipamentos adquiridos para a 
“GERÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE” 
 
Imagem: 67 

 
 
Imagem: 68 

 
 

Equipamentos guardados na “SEÇÃO DE 
PATRIMONIO - DEPÓSITO” 
 
Imagem: 69 
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Imagem: 70 

 

 
 
Imagem: 71 

 

 
 
Imagem: 72 

 
 
Imagem: 73  
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Apoio da FUNDAHC ao Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Goiás, 
a título de ganho econômico para a UFG,  
em atividades de capacitação de pessoal, 
aquisição de equipamentos de uso médico 
hospitalar e adequações em estrutura física 
do HC/UFG. 

 
A Fundação apoiou com recursos próprios a 
capacitação da Profª. Carolina Dias de Araújo 
no Curso de Desenvolvimento de 
Competência Pedagógica de Preceptores, 
Tutores e Docentes, promovido pela ABEM - 
Associação Brasileira de Educação Médica, 
realizado no período de Junho/2015 a 
Outubro/2015 com o objetivo de implementar 
um programa de desenvolvimento de 
competência pedagógica para a prática da 
preceptoria na Residência Médica, pautado 
pelos princípios do SUS e diretrizes 
curriculares nacionais de graduação em 
Medicina. Abaixo, fotos de algumas 
atividades realizadas durante o Curso. 
 
Imagem: 74  

 

 
 

Foi adquirido para o Hospital das Clínicas da 

UFG um aparelho Nasofibroscópio flexível e 

um Iluminador portátil de Led para o serviço 

de Otorrinolaringologia do HC/UFG, para uso 

infantil e adulto. A seguir, a solicitação do 

hospital e a foto da Nota Fiscal de compra do 

equipamento. 
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Imagem: 75  

 
 

A Fundação apoiou na confecção e impressão 

de um Manual de Nutrição e Dietas 

Hospitalares para Residentes e Estagiários do 

Hospital das Clinicas da UFG, com o objetivo 

de orientar os residentes e estagiários sobre as 

rotinas que envolvem a Unidade de 

Alimentação e Nutrição e o Padrão de Dietas 

dos Pacientes do HC. Segue imagem do 

Workshop realizado para a entrega do 

Manual.              
Imagem:76  

 
Fonte: https://hc.ufg.br/ 
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A Fundação contratou para o Hospital das 

Clinicas da UFG uma empresa especializada 

na instalação de uma Cabine/Gaiola com 

blindagem magnética e blindagem de rádio 

frequência, necessário para a instalação do 

equipamento de Ressonância Magnética, que 

necessitava de uma sala especial com paredes, 

teto e piso revestidos com material não ferro 

magnético, para garantir o bloqueio das ondas 

de rádio frequência e das ondas 

eletromagnéticas, evitando às interferências 

no momento que são realizadas as sequencias 

das imagens através do equipamento e 

também evitando danos para pacientes com 

problemas cardíacos que usam marca passo 

que transitam do lado externo da sala. Custo 

Total dos Serviços: R$ 112.000,00. 

 
Imagem: 77  

 
 
 
A Fundação apoiou também financeiramente 
a participação de servidores do HC/UFG em 
eventos de capacitação em outros estados. 
Realizou a compra de vários materiais e 
equipamentos para viabilização da realização 
de exames de Polissonografia no HC/UFG. 
Adquiriu uma Máquina Fotográfica para o 
Departamento de Patrimônio do HC/UFG, 
visando a melhoria dos controles dos bens 
patrimoniais do HC/UFG. Adquiriu para o 
Banco de Sangue do HC/UFG uma Câmara 
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de conservação de Hematoimuno e dois 
Frezers para a Conservação de Plasma e 
armazenamento de bolsas de sangue, uma vez 
que o serviço estava sem os referidos 
equipamentos e perdendo materiais por falta 
de local de armazenamento, uma vez que os 
equipamentos anteriores estavam sucateados e 
sem condições de consertos. Segue abaixo as 
fotos dos equipamentos adquiridos para o 
Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da 
UFG.  
 
Imagem: 78 

 
 

6. Contrato de prestação de serviços firmado 
com a Fundação Jaime Câmara, tendo por 
objetivo dar continuidade no apoio à 
execução do projeto Boa Visão, extensão do 
convênio firmado por aquela instituição e a 
Prefeitura de Goiânia / Secretaria Municipal 
da Educação, visando à 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 a 
ser desenvolvido em parceria com o Centro 
de Referência em Oftalmologia do Hospital 
das Clínicas da UFG (CEROF). 
Período de Execução: Assinatura do contrato 

até Dezembro/2015  

Metas de Atendimentos em 2015: 

1) Quantitativo Médio de Escolas 
Municipais a serem visitadas pelo 
Projeto em 2015 – 40 escolas / mês  

6- Não executado: O projeto BOA VISÃO 
em referência estava vinculado ao Convênio 
de Cooperação Mútua nº 083/2014 firmado 
em 30 de Dezembro de 2014 entre a 
Fundação Jaime Câmara e o Município de 
Goiânia através da Secretaria Municipal da 
Educação, que originou o Contrato de 
Prestação de Serviços entre a FUNDAHC e a 
Fundação Jaime Câmara. Devido a falta de 
repasse financeiro pelo Município de Goiânia 
à Fundação Jaime Câmara, a execução do 
projeto ficou prejudicado, ficando a 
FUNDAHC e o CEROF / UFG 
impossibilitados de dar continuidade na 
execução do projeto e o cumprimento das 
metas previstas para o exercício de 2015. 
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2) Número médio de atendimento médico 
nas Escolas em 2015 pelo Projeto – 
2.000 alunos / mês. 

3) Previsão de atendimento na unidade 
volante (ônibus) de aproximadamente 
60 alunos diariamente. 

4) Previsão de atendimento de 11.000 
consultas /ano. 

5) Exames complementares de tonometria, 
estesiometria, biomicroscopia de Fundo 
de Olho, Mapeamento de Retina, 
Topografia Computadorizada de Córnea 
e cirurgias a serem realizadas pelo 
CEROF / UFG em 2015 – Quantitativo 
variável e sob demanda, de acordo com 
as necessidades individuais dos 
pacientes. Atualmente a quantidade de 
consultas e exames realizados no 
CEROF tem variado de 20 a 80 
consultas / procedimentos / mês.  

 
7. Contrato de prestação de serviços a ser 
firmado com a Fundação Jaime Câmara, 
tendo por objetivo dar continuidade no apoio 
à execução do projeto Boa Visão, extensão do 
convênio firmado por aquela instituição e o 
Estado de Goiás / Secretaria de Estado 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 
Estadual de Ensino, projeto esse a ser 
desenvolvido em parceria com o Centro de 
Referência em Oftalmologia do Hospital das 
Clínicas da UFG (CEROF). 
Período de Execução: Assinatura do contrato 

até Dezembro/2015  

Metas de Atendimentos em 2015: 

 
 

1) Quantitativo Médio de Escolas 
Estaduais a serem visitadas pelo Projeto 
em 2015 – 45 escolas / mês  

 
 
 
 
 

2) Número médio de atendimento médico 

7. Executado - A Fundação de apoio ao 
Hospital das Clinicas da UFG, através do 
contrato firmado com a Fundação Jaime 
Câmara no exercício de 2014 para execução 
do Convênio nº 003/2014 firmando entre 
aquela instituição e a Secretaria de Estado da 
Educação do Estado de Goiás, que foi 
prorrogado através de Termo Aditivo com 
vigência até 30/06/2015, apoiou de forma 
administrativa e financeira o Centro de 
Referência em Oftalmologia do Hospital das 
Clínicas da UFG – CEROF nos vários 
procedimentos médicos e de enfermagem, 
com a realização de exames e consultas em 
diversas escolas da Rede Estadual do Estado 
de Goiás. Participaram na execução do 
projeto, vários profissionais médicos, 
residentes, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e profissionais técnicos 
administrativos do Hospital das Clínicas da 
UFG que estão lotados no CEROF /UFG. 
  
Como o contrato teve vigência somente até o 

dia 30/06/2015 as visitas foram realizadas 

somente até o mês de Maio/2015, não 

atingindo as metas previstas no Plano de 

Trabalho, conforme planilhas a seguir: 
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nas Escolas em 2015 pelo Projeto – 
2.200 alunos / mês. 

 
 
 
 
 

3) Previsão de atendimento na unidade 
volante (ônibus) de aproximadamente 
60 alunos diariamente. 

 
 
 
 

4) Previsão de atendimento de 11.000 
consultas /ano. 

 
 
 
 

5) Exames complementares de tonometria, 
estesiometria, biomicroscopia de Fundo 
de Olho, Mapeamento de Retina, 
Topografia Computadorizada de Córnea 
e cirurgias a serem realizadas pelo 
CEROF / UFG em 2015 – Quantitativo 
variável e sob demanda, de acordo com 
as necessidades individuais dos 
pacientes. Atualmente a quantidade de 
consultas e exames realizados no 
CEROF tem variado de 20 a 80 
consultas / procedimentos. 

 
 Fonte: Centro de Referência em Oftalmologia - CEROF 

 

 
    Fonte: Centro de Referência em Oftalmologia - CEROF 

 

Fonte: Centro de Referência em Oftalmologia - CEROF 
 
 

 
8.   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 

  

8. – Execução do Projeto O Serviço de 

Reprodução Humana é uma unidade de saúde 

do Hospital das Clinicas da Universidade 

Federal de Goiás – UFG que oferece 

tratamento a pacientes do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e, ao mesmo tempo, desenvolve 

pesquisas nas áreas de infertilidade e 

reprodução assistida. Dentre os diversos 

exames e procedimentos realizados pelo 

Serviço de Reprodução Humana, destacam os 

seguintes : 

Nome do

Convênio 

Jan/Fev - 2015 5 Nº 003/2014

mar/15 17 Nº 003/2014

abr/15 11 Nº 003/2014

mai/15 4 Nº 003/2014

Total de Escolas Visitadas 37

Mês de 

Referência 

Qtd de Escolas 

Visitadas

Mês de 

Referência 

Qtd de Alunos 

Atendidos nas Escolas Nome do Convênio 

Jan/Fev - 2015 1096 Nº 003/2014

mar/15 3651 Nº 003/2014

abr/15 2049 Nº 003/2014

mai/15 798 Nº 003/2014

Total de Atendimentos 

Realizados nas Escolas 7594

DES CRITIVO MÊS ANO

JAN/FEV 2015 38 R$ 3.606,40

MARÇO 2015 156 R$ 13.670,29

ABRIL 2015 52 R$ 5.139,77

MAIO 2015 119 R$ 10.054,34

365 R$ 32.470,80

PROCEDIMENTOS REALIZADOS  NO CEROF 

PROCEDIMENTOS VALOR FATURA

Atendimentos médicos 

oftalmológicos especializados 

realizados pelo Projeto Boa 

Visão aos alunos das unidades 

educacionais da Rede 

Estadual  de Ensino  de Goiás 

na cidade de Goiânia.  

Convênio de Colaboração 

Mútua nº 003/2014
SUBTOTAL 2015
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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. 
 
Objetivo Geral:  
Com os recursos arrecadados com o projeto, os 
mesmos serão aplicados em capacitação de 
pessoal, compra de materiais específicos para o 
projeto, compra de equipamentos e readequação 
física do Serviço de Reprodução Humana do 
HC/UFG.  
Período de Execução: Janeiro/2015 à 

Dezembro/2015  

Metas de Atendimentos em 2015: 

 
300 - Exames de Estudo do Sêmen(swin-up);
  
100 - InjeçãoIntra-Citoplasmática (ICSI) 
130 - Inseminações(IAIU);  
100 -Fertilização “In Vitro”  (FIVETE); 
 40 -Punções. 
 

- ESPERMOGRAMA E SWIM-UP: 

exames do sêmen realizados em ambiente 

laboratorial. Análise macroscópica e 

microscópica com avaliação da concentração, 

motilidade, vitalidade e morfologia dos 

gametas masculinos. 

- INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA: 

procedimento ambulatorial que se realiza 

geralmente com mínimo de desconforto. 

Perdura aproximadamente quinze minutos e 

consiste em depositar os espermatozóides no 

interior da cavidade uterina através de um 

cateter delicado acoplado a uma seringa. O 

sêmen é processado no laboratório como 

tentativa de melhorar a qualidade espermática 

e captar aqueles com melhor motilidade para 

serem usados no procedimento. É introduzido 

por via vaginal no interior do útero. 

Aproximadamente, quatorze dias depois da 

IIU realiza-se o teste de gravidez (beta-hCG) 

no sangue. Caso seja positivo, a 

ultrassonografia endovaginal será realizada 5 

semanas após a IIU, para ver se há saco 

gestacional dentro do útero. 

- INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA 

COM SÊMEN DE DOADOR: Consiste em 

colocar espermatozoides obtidos de um 

doador anônimo (amostra congelada 

adquirida em banco de sêmen) dentro da 

cavidade uterina para que os espermatozoides 

fecundem os ócitos dentro das trompas. Da 

mesma forma que na IIU convencional, o 

sêmen é processado em laboratório, existindo 

a possibilidade da qualidade não ser aquela 

mesma verificada previamente ao 

congelamento. 

- FERTILIZAÇÃO IN VITRO - técnica de 

reprodução assistida de alta complexidade 

cujo objetivo é aumentar a probabilidade de 

conseguir gravidez em casais com 

infertilidade por: fator tubário ou masculino 

grave, endometriose grave, ocorrências de 

falha em três ou mais tentativas de 
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inseminação intrauterina, entre outras causas. 

Consistem na aspiração folicular, realizada 

em centro cirúrgico, inseminação feita em 

ambiente laboratorial e posterior transferência 

embrionária. 

- ICSI - técnica de reprodução assistida de 

alta complexidade cujo objetivo é aumentar a 

probabilidade de conseguir gravidez em 

casais com infertilidade por fator masculino 

grave. Consiste na aspiração folicular, 

realizada em centro cirúrgico, injeção 

intracitoplasmática de espermatozóides, feita 

em ambiente laboratorial e posterior 

transferência embrionária. 

 Através desse projeto, a Fundação adquiriu 
para o Serviço de Reprodução Humana, 
vários equipamentos e materiais permanentes, 
bem como a aquisição de materiais de 
consumo diversos e de uso laboratorial para 
realização dos procedimentos aos usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) visando 
sempre à qualidade nos serviços oferecidos, 
conforme relatório em anexo.   
 
Participaram na execução do projeto, vários 
profissionais médicos, residentes, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem e 
profissionais técnicos administrativos do 
Hospital das Clínicas da UFG. Todos 
funcionários da UFG, lotados no Laboratório 
de Reprodução Humana do HC/UFG. 
 

Equipamentos Adquiridos para o Serviço 
de Reprodução Humana do HC/UFG com 
recursos do projeto. 
 
Imagem: 79  
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Imagem: 80 

 
 
Imagem: 81  

 
 
Imagem: 82  

 
 
Imagem: 83  
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Imagem: 84 

 
 
Imagem: 85 

 

         
 

   

Tabela de Consultas, Exames e Procedimentos realizados pelo Laboratório de Reprodução 
Humana em 2015. 

Item
 

Procedimentos 

Jan
eiro 

F
evereiro 

M
arço 

A
b

ril 

M
aio 

Ju
n

h
o

 

Ju
lh

o
 

A
gosto 

S
etem

b
ro

 

O
u

tu
b

ro
 

N
ovem

b
ro 

T
otal 

1 Consultas Médicas 114 148 235 196 209 229 251 221 254 196 209 2262 
2 Consultas 1ª Vez 58 64 111 87 93 104 107 92 88 82 112 998 

3 
Consulta Enf. Nº 
USG/4 53 50 61 50 66 52 63 65 74 26 80 640 

4 Espermograma 20 11 12 21 18 19 29 17 21 23 17 208 
5 Swin-up 31 28 354 39 34 32 56 31 40 44 21 710 
6 Cir. Reanastom. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7 Videolaparoscopia 0 0 5 2 3 5 2 4 0 0 0 21 
8 Ret. Pontos 1 0 5 2 3 5 2 4 0 0 0 22 

9 
Monitoração Nº 
USG 212 198 243 200 259 207 250 258 293 104 320 2544 

10 Coito Prog. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 IAIAU  5 4 9 3 12 8 0 14 12 0 14 81 
12 FIVETE 7 12 20 8 8 10 3 19 19 0 18 124 
13 ICSI 3 2 6 0 16 3 0 0 0 0 0 30 
14 Punção de Ipididimo 1 5 5 3 2 2 3 5 3 0 1 30 
15 Ejac. Retrograd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fonte: Departamento de Reprodução Humana – HC  
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 9.  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.  
 
Período de Execução: Janeiro/2012 à Junho/2017 

 

Das metas a serem atingidas em 2015: 

Para consecução dos objetivos proposto no 
referido convênio, a FUNDAHC tem 
disponibilizado para aquela instituição uma 
quantidade significativa de pessoal técnico-
administrativo nas diversas áreas do 
conhecimento (medicina, enfermagem, psicologia, 
nutrição, farmácia, administração e outros), 
representando atualmente o percentual 
aproximado de 85% da força de trabalho daquela 
unidade de saúde, bem como materiais médico 
hospitalar, medicamentos, insumos, equipamentos 
e materiais permanentes de uso hospitalar, 
objetivando manter o atendimento e 
funcionamento dos serviços daquela unidade de 
saúde, conforme dados abaixo: 

 
 

ATIVIDADE 

 

Unida
de de 
Metas 

 

Capa
cida-

de 
Insta-
lada 

Metas propostas p/
2015 (85% da capaci

dade instalada) 
 

Dia 

 

Mês 

I- 
INTERNAÇÃO 
HOSPITALAR 

 

Nº de 
Leito 
Total 

Capa
cida-
de de 
diária
/Mês 

Oc 
up
aç
ão 

 

Nº de Diárias/ 

mês 

 Unidade 
Obstetrícia Clínica 
e ALCON 

54 1.520 46 1.350 

9. Atividades Executadas: O HMDI é um 
hospital da rede Municipal de Saúde de 
Goiânia, gerido por um Convênio de Gestão 
Compartilhada, Nº 5/2012, firmado em 05 
de junho de 2012 entre a Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), a 
Universidade Federal de Goiás (UFG) e a 
Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas 
da UFG (FUNDAHC) e respectivos termos 
aditivos. É especializado na atenção 
humanizada em ginecologia, obstetrícia e 
neonatologia, e tem por objetivos o 
desenvolvimento de assistência à saúde, em 
caráter ambulatorial ou de internação 
hospitalar, exclusivamente aos usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a 
docência acadêmica em saúde, no âmbito do 
ensino, pesquisa e extensão, para cursos 
correlatos a área da saúde da Universidade 
Federal de Goiás.  

 
Os recursos financeiros para as 

despesas de custeio e investimentos 
referentes ao funcionamento do HMDI são 
de competência da Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia, geridos pela Fundação de 
Apoio ao Hospital das Clínicas 
(FUNDAHC), conforme prevê o convênio 
Nº. 5/2012. 

 
Embora haja a definição das 

atribuições específicas de cada participe 
descritas nos termos do Convênio, as 
políticas macro relativas à gestão da 
instituição e o plano de trabalho anual para 
execução do convênio, são uma construção 
conjunta entre os gestores das instituições 
participes, com vistas a melhor adequação às 
necessidades da organização e a 
disponibilização dos recursos financeiros 
por parte da SMS.   

 
Os resultados consolidados neste 

relatório foram extraídos de relatórios 
informatizados obtidos a partir do sistema de 
informática implantado no HMDI e cujos 
dados foram alimentados pelos próprios 
funcionários usuários do sistema integrado 
de informação, ou de relatórios gerenciais 
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 Unidade 
Ginecologia Clínica 
e Cirúrgica 

16 480 14 420 

 

UTI Neonatal 

 

10 

 

300 

 

09 

 

270 

 

UCI Neonatal 

 

10 

 

300 

 

09 

 

270 

 

 Leitos UCIN 
Canguru 

 

05  

 

150 

 

04 

 

120 

 
 
 

II – 
ATENDIMENTO 

AMBULATORIAL
ESPECIALIDADE

 

 

Ativida
des 

 

Nº Horas 
p/ Atendi-

mento/ 

Mês 

 
Tempo 
estima

do  
para 
cada  

atendi
mento 

 
Capaci
dade 

Instalad
a 

Procedi
mento 
Mês 

 
Meta 

Mensal 
para 
2015 

 
85%  

1- 
Atendimento 
Médico 
Ambulatorial 

     

 

Atendimento 

Gineco/ 

Obstetrícia 

 

 

Consulta 

 

 

1.320h 

 

 

25 
min 

 

 

3.16
8 

 

 

2693 

 

Atendimento 
Ambulatório 
Neonatologia 

 

Consulta 

 

480h 

 

45 
min. 

 

640 

  

544 

   

Consulta Médica  
Serv. Emergência 

 

 

 

Consulta 

 

1.440h 

 

30 
min. 

 

2880 

 

Livre 
deman-

da 

 Ambulatório 
de Vitimas de 
Violência 
Sexual 

 

 

Consulta 

120h 30 
min 

240 Livre 
demand

a 

fornecidos pelos gestores das respectivas 
áreas de atuação.  Os gestores dos diversos 
serviços/setores produtivos do HMDI 
colaboram na definição da capacidade de 
produção, que é fundamentada na 
capacidade instalada, e que compõe as metas 
do Plano Anual, aprovado em primeira 
instância pela Diretoria Executiva do HMDI, 
Diretoria da FUNDAHC e, em última 
instância, pelo Gestor Municipal do referido 
convênio. 

 
  Os dados das áreas assistenciais foram 
compilados e comparados ao quadro de 
metas do plano de trabalho vigente. 

 
Considera-se produtividade, para fins deste 
relatório, o volume de procedimentos 
relacionados à assistência em saúde 
realizados pelos profissionais, no 
atendimento aos clientes, nos diversos 
serviços e turnos onde ocorre essa 
assistência. O Número de procedimentos 
pode diferir do número de pacientes 
atendidos, pois um mesmo paciente pode ser 
submetido a mais de um procedimento no 
momento de seu atendimento. 
 
A seguir, o quadro comparativo entre as 
metas estabelecidas para o ano de 2015 e o 
quantitativo realizado no período. 
 
 

Serviço /  Atividade 

Metas 

Plano de 

Trabalho 

Execução 

Produção 

Média 

 

Observa-

ções e 

Justifica-

tivas 

1- 

INTERNAÇÃO 

HOSPITALAR 

Mensal 
Média 

Mensal 

Unidade 

Obstetrícia 

Clínica e ALCON 

ALA ROSA – 44 

leitos 

ALA JASMIM – 

10 leitos 

 

Ala Rosa 

 1320 diárias 

Meta: 

85%=1122 

diárias mês 

Diárias: 

(média)  

 

1º Sem/15 

1.223  

 

2º Sem/15 

1.136 

 

A meta foi 

alcançada 

com a taxa 

de ocupação 

sendo 

mantida 

acima dos 

85% da 

capacidade 

total 
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2- 
Atendimento 
Enfermagem 

     

Consultas de 
Enfermagem 
(ambulatório) 

Consulta 128h 20m
in 

 368 312 

Consultas de 
Enfermagem 
(Emergência) 

Consulta 
Class. 
Risco 

720h 15 
min 

2.88
0 

Livre 
demand

a 

 

Curativos / 
Ambulatório 

 

Procedi
mento 

 

160h 

 

30 
min 

 

320 

 

272 

Vacinas Procedi
mento 

240h 20m
in 

672 571 

Teste pezinho e 
teste da mamãe 

Procedi
mento 

160h 30 
min 

320 272 

Ordenha – Sala 
de Coleta de 
Leite Humano 

Procedi
mento 

150h 60 
min 

120 Livre 
demand

a 

Atendimento a 
grupos 
(Planejamento 
Familiar e 
gestantes 

Grupo 10 120 5 4 

  3-Atendimento 
Fonoaudiologia  

     

Ambulatório  Consult
a 

40h 25m
in. 

100   85 

Unidades de 
Internação- 
ALCON 

Atendi
mento 

100h 30 
min. 

200 170 

Unidades de 
Internação/UTI
N/UCIN 

Atendi
mento 

250h 45m
in. 

333 283 

Teste da 
orelhinha 

Procedi
mentos 

80h 20 
min. 

240 204 

4-
Atendimento 
Fisioterapia 

     

UTIN/ UCIN Atendi
mento 

484h 30 
min. 

968 822 

Internação e 
CPN 

Atendi
mento 

144h 30 
min. 

288 244 

Ambulatório e Consult 40h 30 60 51 

Unid. Ginecologia 

e Obstetrícia 

Clínica e 

Cirúrgica. 

ALA JASMIM: 

Estava 

programado no 

PTr 10 leitos e foi 

alterado em 2015 

para 08 leitos, que 

acrescido com 

mais 16 leitos de 

Gineco/  

Obstetrícia  

Clínica/ Cirúrgica, 

totalizou em 2015 

- 24 leitos e não 

16 como estava 

previsto no Plano 

de Trabalho 

Capacidade 

Total no PTr 

480 diárias mês. 

Com a alteração 

dos leitos da Ala 

Jasmim, a 

Capacidade 

Total passou 

para 720 diárias 

mês. 

 

Meta: 

85%=612 

 diárias mês 

Diárias: 

(média)  

 

1º Sem/15 

543  

 

2º Sem/15 

442 

 

 

A meta de 

ocupação 

não foi 

alcançada 

nas 612 

diárias 

estimadas. 

 

No 1º 

Sem/2015 

ficou em 

89% e no 2º 

Sem/2015 

ficou em 

72% da 

meta 

estimada. 

UTI Neonatal: 

UTIN  (10 leitos)  

Cap.Total:300 

diárias mês. 

 Meta: 270 

diárias mês 

Diárias:  

(média)  

1º Sem/15 

266  

2º Sem/15 

250 

A meta de 

ocupação 

não foi 

alcançada 

nas 270 

diárias 

estimadas. 

No 1º 

Sem/2015 

ficou em 

98% e no 2º 

Sem/2015 

ficou em 

93% da 

meta 

estimada. 

UCI Neonatal:  

UCIN (10 leitos)  

Cap.Total:300 

diárias mês 

Meta: 270 

diárias mês 

Diárias:  

(média)  

1º Sem/15 

200  

2º Sem/15 

237 

A meta de 

ocupação 

não foi 

alcançada 

nas 270 

diárias 

estimadas. 

No 1º 

Sem/2015 

ficou em 

74% e no 2º 

Sem/2015 

ficou em 

88% da 

meta 

estimada. 

 UCIN Canguru 

 (05 leitos)  

Cap. Total: 

150 diárias 

mês 

Meta: 

Diárias:  

(média) 

  

1º Sem/15 

e 

2º Sem/15  

A meta de 

ocupação 

não foi 

totalmente 

alcançada 

nas 120 

diárias 
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grupos a min. 

5 –
Atendimento 
Psicologia  

     

Todos os tipos Atendi
mento 

340h 50 
min 

408 346 

6-
Atendimento 
Assistente 
Social 

     

Todos os tipos Atendi
mento 

300h 40 
min 

480 382 

III- 
PROCEDIMEN
TOS 
CIRÚRGICOS 
E PARTOS  

 

Ativida
des 

Nº Horas 
p/ 

Atendime
nto/Mês 

Tempo 
estima
do p/ 
cada 

atendi
mento 

Capaci
dade 

Instala-
da 

Procedi
mento 
Mês 

Meta 
Mensal 

para 
2015  
85%  

 

1- 
Procedimento 
Cirúrgico 

     

 Procedimentos 
eletivos / 
Ginecologia e 
Mastologia/ 
Laparoscopias 

 

Procedi
mento 

 

10 leitos 

 

3 
dias 

 

83 

 

70 

2- 
Procedimento 
de Partos  
TOTAL 

  

54 leitos 

 

4 
dias 

 

405 

 

344 

Parto Normal – 
(60% do total 
de partos) 

Procedi
mento 

   

243 

 

206 

Parto Cesárea  
(40% do total 
de partos) 

Procedi
mento 

  162 138 

      

IV- 
PROCEDIMEN-
TOS 
DIAGNÓSTI-
COS 

     

 Exames de 
Ultrassonogra-
fia (todos os 
tipos) 

 

Exame 

 

18000h 

 

20 
min. 

 

5400 

 

4590 

80%= 120 

 diárias mês  

106  estimadas. 

No 1º e 2º 

Sem/2015 

ficou em 

88% da 

meta 

estimada. 

II-

ATENDIMENTOS 

AMBULATORIAL 

ESPECIALIDADE

S 

 

 Meta  

 

Produção 

Média 

 

 

Observa-

ções e 

Justifica-

tivas 
1- Atendimento 

Médico 

Ambulatorial 

Mensal 
Média 

Mensal 

 Atendimento 

Médico em 

Ginecologia/Obste

trícia/Mastologia 

Cap. Total 

3.168 

Meta:  

2.693 

Média 

Anual  

1.001 

consultas 

mês 

A meta de 

atendimento

s não foi 

alcançada 

devido a 

falta de 

profissiona-

is 

contratados 

para todos 

os 

ambulató-

rios para 

redução de 

despesas do 

Convênio 

Ambulatório de 

Pediatria / 

Neonatologia 

  

Cap. Total 

640 

Meta:  

544 

Média 

Anual  

626 

consultas 

mês 

 
A meta foi 

alcançada 

com o 

número de 

atendimento

s superior a 

meta 

proposta 

Consulta Médica 

Serviço de  

Urgência e 

Emergência   

Capac. de 

atendimento 

2.880 

Meta: livre 

demanda 

Média 

Anual  

2.945 

consultas 

mês 

Meta 

alcançada. 

Atendiment

os médio 

superior a 

capacidade 

máxima de 

atendimento

s de 2.880 

consultas 

Atendimentos 

Ambulatorial de 

Vítimas de 

Violência Sexual 

Capac. de 
atendimento 

 240 

Meta: livre 

demanda 

Média 
Anual  

4 

consultas 

mês 

 

Livre 

demanda.  

Não há meta 

estabelecida
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Cardiotocogra-
fia (US) 

 

 

 

Exames 

 

 

 

60h 

 

 

 

40 
min 

 

 

 

90 

 

 

 

76 

Colposcopia 
(Ambulatório 
de exames) 

Exame 240h 40m
in 

360 306 

Exames de 
Raios – X 
(Externos)* 

Exame 120h 30 
min. 

240* 204* 

-Mamografia Exame 140h 25 
min 

336 285 

 

Exames de 
análises 
clínicas  

 

Exame 

 

Variável 

 

Var. 

 

9333 

 

7933 

 
O HMDI tem seus atendimentos 

ambulatoriais e hospitalares regulados pelas 
normas e sistemas do Departamento de 
Regulação, Controle e Avaliação da SMS, 
excetuando os atendimentos de emergência, sendo 
também responsável pela contra referencia de 
acordo com normas definidas pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia. As metas de 
produção estipuladas pela diretoria do Hospital e 
Maternidade Dona Íris – HMDI para os 
procedimentos hospitalares e ambulatoriais foram 
estimados com base na capacidade instalada do 
hospital. 

(*) A capacidade de produção para os 
exames de Raios-X refere-se ao atendimento de 
exames externos, de segunda a sexta-feira, 
agendados pela Central de Regulação, de acordo 
com rotina estabelecida em comum acordo entre 
os Gestores do HMDI e SMS via Central de 
Regulação, para as especialidades que o HMDI 
tem possibilidade de atender. A demanda de 
exames para os pacientes internados, sobretudo na 
UTIN/UCIN é variável e não está incluída neste 
total. 

A capacidade prevista para os exames de 
cardiotocografia poderá ser ultrapassada em 
virtude de exames realizados no Serviço de 
Emergência. 

. 

 
 

2- Atendimentos 

de Enfermagem 

 Meta 

Mensal 

Produção 

Média 

Observa-

ções e 

Justifica-

tivas 

Consultas de 

Ambulatório 

(puerpério e pré-

natal) 

312 
71 + 311= 

382 

 

Metas do 

ambulatório 

alcançadas  

Na 

emergência 

e Sala de 

Coleta de 

Leite é livre 

demanda. 

Não há meta 

estabelecida 

Consultas na 

Emergência 

Livre 

Demanda 

Capacid. 

2880  

2.662 

Ordenha – Sala de 

Coleta de Leite 

Livre 

Demanda 

Não 

relatado 

Curativos / 

Ambulatório 
272 61 

Demanda 

variável 

Vacinas 571 649 
Meta 

alcançada 

Teste do pezinho 

e teste da mamãe 
272 

160+57= 

217 

Demanda 

variável 

Atendimentos a 

grupos 

(planejamento 

familiar e 

gestante) 

4 2 

 

Demanda 

variável 

    

 3 - Atendimentos 

Fonoaudiologia 
Meta  

Produção 

Média 
 

Ambulatório 85 -  

 

 

Meta total 

de 

atendimento

s alcançada  

Unidades de 

Internação 

UTIN/UCIN 

283 - 

Internação Alcon  170 - 

Teste da orelhinha  204  - 

TOTAL 742 1370  

4 – Atendimentos 

Fisioterapia 
Meta 

Produção 

Média 
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 UTIN / UCIN 822 -  

Internação e CPN 244 -  

Ambulatório e 

grupos 
51 - 

 

TOTAL 

1º Sem. 

1117 

2º Sem. 

973 

Total 

1019 

 

Meta média 

alcançada 

5 – Atendimentos 

Psicologia 
Meta 

Produção 

Média 
 

Todos os tipos 346 369 
Meta 

alcançada 

6 – Atendimentos 

Assistência 

Social   

 

Todos os tipos 

1º Sem.  

382 

2º Sem. 

340 

349 

 

Meta média 

alcançada 

   

 

III - PROCEDIM. 

CIRÚRGICOS E 

PARTOS 

 Metas Plano 

de Trabalho 

Produção 

Média 

Observaç

ões e 

Justificati

vas 

1 – 

Procedimentos 

Cirúrgicos   
 

Procedimentos 

eletivos de 

Ginecologia e 

Mastologia/ 

Laparoscopias 

1º Sem.  

70 

2º Sem. 

52 

52 

Meta média 

parcialment

e atendida 

2 – 

Procedimentos 

de Partos   

 

Parto Normal 

60%  206 
245 

Meta 

alcançada, 

superior ao 

previsto 

Parto Cesárea 

40% 138 
134 Meta 

alcançada, 

inferior ao 
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previsto 

   
 

IV – 

PROCEDIMEN. 

DE 

DIAGNÓSTICOS 

Metas 
Plano de 
Trabalho 

Produção 

Média 

Observaç

ões e 

Justificati

vas 

 Exames de 

Radiologia 
   

 Exames de 

Ultrassom 

(todos) 

1º Sem.  

4590 

2º Sem. 

(variável) 

2358 

Meta não 

alcançada 

devido a 

dificuldade 

de 

contratação 

de 

profissionai

s médicos 

para esse 

serviço 

Cardiotocografia 

(US) 76 
- 

Ainda não 

foi iniciado 

a 

atendimento 

ao público 

externo 

Colposcopia  

1º Sem.  

306 

2º Sem. 

81 

57 

A meta de 

atendimento

s não foi 

alcançada   

Exames de 

Raios-X 

(externos) 

1º Sem.  

204 

2º Sem. 

(variável) 

107 

A meta de 

atendimento

s externos 

não foi 

alcançada  

Mamografia 
285 148 

A meta de 

atendimento

s não foi 

alcançada 

devido a 

defeitos no 

aparelho e 

procura pela 

realização 

do exame 

no período 

da noite 

Exames de 

Análises Clínicas 7933 8003 

Meta 

alcançada, 

superior ao 

previsto 

  Fonte: Plano de Trabalho e Relatório de Atividades 
HMDI  2015 
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 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
O HMDI conta atualmente com 53 leitos  de 
internação em obstetrícia, sendo: 45 leitos 
no Espaço Rosa de Alojamento Conjunto 
(ALCON) e 8 leitos na Ala Jasmim; 16 
leitos na unidade de internação em 
ginecologia clínica e cirúrgica; uma unidade 
de terapia intensiva neonatal (UTIN) com 10 
leitos; uma unidade de cuidado 
intermediário neonatal (UCIN) com 10 
leitos e a Unidade de UCIN Canguru com 5 
leitos; uma unidade de centro cirúrgico com 
5 salas cirúrgicas; um centro de parto 
normal com 5 salas de parto tipo PP (pré-
parto e parto). E ainda conta com estrutura 
para os atendimentos de emergência, 
ambulatorial, de exames diagnósticos e 
demais serviços de apoio. 
 
Quadro de Profissionais da SMS no HMDI: 
janeiro a dezembro 2015. 

    
    

 
  Nota: Dados levantados a partir de informações fornecidas pelo 
Serviço de RH do HMDI. 

 
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS 
DESENVOLVIDAS 
 
Os Serviços de Atendimento em Saúde estão 
subordinados diretamente à Diretoria 
Técnica do HMDI, que é indicada pela 
Secretaria Municipal de Saúde, com a 
aprovação do Conselho Consultivo, 
conforme consta do Convênio Nº05/2012, a 
qual exerce controle direto sobre as equipes 
técnicas atuantes no HMDI e, 
consequentemente, o controle da produção 
tendo em vista o alcance das metas definidas 
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no plano de trabalho.   
 

A capacidade instalada e as metas de 
produção assistenciais são estabelecidas ou 
revisadas anualmente, juntamente com a 
Diretoria Técnica e os gestores de cada área, 
e apresentadas no plano de trabalho anual. 
Para a definição da capacidade instalada das 
unidades de internação e da estimativa do 
número de partos e cirurgias eletivas/mês, 
foram considerados o número de leitos 
disponíveis e a média de permanência para 
cada especialidade, tendo em vista a 
rotatividade dos leitos para novas admissões. 
 
Embora o alojamento conjunto, que é área 
destinada à acomodação do binômio 
mãe/filho após o parto, possua apenas 45 
leitos, devido à grande demanda da 
população para atendimentos de partos no 
HMDI, principalmente no último trimestre, 
as enfermarias destinadas ao atendimento 
clínico em obstetrícia, freqüentemente foram 
ocupadas por parturientes. Assim, as metas 
estabelecidas para o nº de partos podem ter 
sido ultrapassadas em alguns meses. 

 
As metas representam 85% da capacidade 
instalada estimada para cada setor/serviço, 
considerando as condições planejadas de 
quadro completo de profissionais, de 
equipamentos e de nº de leitos previstos, em 
funcionamento. Exceto para UTIN e UCIN 
convencional, onde a meta foi definida em 
90% da capacidade total, tendo em vista a 
alta demanda e o alto custo dessas 
instalações. A capacidade instalada de 
diárias/mês é igual ao nº total de leitos da 
especialidade x 30 dias.   
 
O Centro de Parto Normal (CPN) passou por 
reformas na estrutura física no período de 
setembro a dezembro/2015 e, com vistas a 
não interromper o atendimento aos partos 
realizados no HMDI, as atividades desta 
unidade foram transferidas para a Ala de 
Internação do Espaço Rosa, onde 8 quartos 
foram bloqueados e adaptados para CPN. 
Portanto ocorreram o bloqueio de 8 vagas de 
internação e permaneceram 37 leitos para 
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internação nesta Unidade nos meses de 
outubro e novembro. A partir de dezembro o 
número de leitos voltou ao normal (45), pois 
foram colocados 2 leitos nos quartos de nº. 
230 a 237, para atender ao aumento da 
demanda de partos no HMDI nesse período. 
 
A partir de 23 de novembro de 2015 foram 
suspensas as cirurgias eletivas no HMDI, 
por ato da Diretoria Geral, devido à falta de 
vagas para internação de puérperas, 
decorrente do aumento do número de partos 
realizados no HMDI, como reflexo da 
redução do atendimento a pacientes do SUS 
pela rede privada de hospitais.  

 
A taxa média de absenteísmo de pacientes 
nas consultas médicas agendadas foi 
monitorada no 4º trimestre de 2015 e ficou 
em torno de 21%, de acordo com relatório 
extraído do Sistema Wareline. Todos esses 
fatores interferiram nas metas de produção 
das cirurgias e na taxa de ocupação do 
Espaço Rosa (ALCON).  

 
TAXA DE PARTO CESÁREA  

 

A Taxa de parto cesárea representa a relação 
entre o número de partos cesáreas e o total 
de partos ocorridos num determinado 
período de tempo, em uma instituição ou 
localidade. 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
considera, desde 1985, que a taxa de 
cesáreas deve ficar entre 10% e 15% de 
todos os partos realizados, embora 
reconheça ser ainda um desafio a definição 
de uma taxa ideal. No Brasil, estudos 
revelam que em Hospitais públicos esta taxa 
está em torno de 40% e, na rede privada, 
acima de 80%. Assim, a proposta da equipe 
técnica do HMDI é de manter a taxa de 
cesárea desta instituição abaixo de 40%. 
Portanto, a meta de parto cesárea é 
informada como um parâmetro de limite 
máximo de padrão de qualidade.  O gráfico I 
a seguir apresenta as taxas de cesáreas no 
HMDI em 2015. Verifica-se que as taxas 
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estão sendo mantidas abaixo de 40%. 
 
Gráfico: Taxa de Cesárea – HMDI 2015. 

 
 
 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS   
  
O repasse dos recursos financeiros pela 
concedente SMS à FUNDAHC tem sido 
realizado mediante apresentação pela 
FUNDAHC da previsão de despesas do mês, 
fundamentado pela previsão de desembolso 
mensal do plano anual de trabalho. O total 
de recursos repassados pela SMS à 
FUNDAHC, para a gestão do HMDI, no ano 
de 2015 foi de R$ 42.488.826,88 que 
acrescido aos rendimentos das Aplicações 
Financeiras, totalizaram as receitas em R$ 
42.837.818,17. As despesas de custeio no 
mesmo período corresponderam a R$ 
43.422.762,10, representando um déficit 
entre as receitas e as despesas no valor de 
R$ 584.943,93 no período, que foi suportado 
pelos saldos disponíveis na conta corrente de 
provisões para o FUNDO DE RESERVA, 
que tem por objetivo garantir a 
disponibilidade de recursos para cobrir 
despesas com 13º salário, férias e despesas 
com demissões eventuais. 
 
ATIVIDADES ACADÊMICAS:   
 

A seguir, são apresentadas as 
atividades acadêmicas, científicas, de 
residência, de extensão e de capacitação 
profissional, desenvolvidas no âmbito de 
Centro de Estudos, Ensino e Pesquisa do 
HMDI (CEENP): 

35%36%34%
37%

32%

41%

34%
37%

33%
28%

35%
39%

Jan Fev MarAbr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Média: 35% 
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 a) O CEENP é a estrutura da Diretoria 
Acadêmica responsável por planejar e 
coordenar o fluxo dos estágios da graduação 
e de residência dos cursos da UFG nas áreas 
afins às atividades desenvolvidas no HMDI, 
controlar a documentação e fornecer apoio 
administrativo ao COREME, organizar os 
agendamentos para uso do auditório para os 
cursos e eventos realizados para 
funcionários e pacientes do HMDI, entre 
outras atividades. O quadro 3 a seguir, 
apresenta as principais atividades realizados 
pelo CEENP, no período. 
 
b) Comissão de Residência Médica – 
COREME: Responsável por manter os 
entendimentos com a Comissão Nacional de 
Residência Médica (CNRM) através de sua 
secretaria executiva, bem como pela 
administração geral, normatização, 
fiscalização e controle das atividades 
pertinentes aos Programas de Residência 
Médica. 

 
O HMDI desenvolve o Programa de 
Residência Médica em Neonatologia, 
vinculado à Secretaria Municipal de Saúde 
de Goiânia, cujo credenciamento foi 
renovado por 5 anos a partir de dezembro de 
2015, junto ao Sistema Nacional de 
Residência Médica do MEC. O Programa 
oferece três (3) vagas para o primeiro ano de 
ingresso da Residência (R1). Também foram 
aprovados três novos Programas Residência 
Médica, com credenciamento provisório de 
2 anos, a partir de dezembro de 2015, com 
processos seletivos programados para 
janeiro de 2016 e início dos Programas para 
março de 2016, a saber: 
- Programa de Residência Médica em 
Ginecologia e Obstetrícia, que oferecerá sete 
(7) vagas para o primeiro ano de ingresso na 
Residência (R1).   
- Programa de Residência Médica em 
Pediatria, que oferecerá seis (6) vagas para o 
primeiro ano de ingresso na Residência 
(R1).   
- Programa de Residência Médica em 
Mastologia, que oferecerá duas (2) vagas 
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para o primeiro ano de ingresso da 
Residência (R1).   

 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Foi 
aprovado em 26 de novembro de 2014, pela 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP), o registro do Comitê de Ética em 
Pesquisa do Hospital e Maternidade Dona 
Iris. O programa de capacitação dos 
membros do CEP exigido pelo CONEP 
continua em andamento. 
 
AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 
REALIZADAS NO HMDI 
 
   As ações de qualificação dos 
profissionais acontecem por meio de 
programas de capacitação desenvolvidos 
pela própria equipe interna e, também, por 
meio de parcerias com outras instituições ou 
favorecendo a participação de funcionários 
em eventos externos ao HMDI, em temas 
relacionados a área de atuação. O quadro 2 a 
seguir informa as horas de capacitação 
realizadas no HMDI em 2015, que foram 
cadastradas no Centro de Estudos pelos 
gestores das áreas. 
 
Quadro 2: Horas de capacitação profissional 
cadastradas no CEENP/ HMDI- 2015. 
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Dados fornecidos pelo CEENP/HMDI. 
 

 
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO 
CLIENTE NO HMDI 
 
 

Foi realizado em abril de 2015, a 

primeira pesquisa interna de satisfação dos 

clientes do HMDI, com o objetivo de 
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conhecer o nível de satisfação dos mesmos 

com o atendimento recebido, identificar 

pontos críticos e sugestões de melhoria a 

partir do ponto de vista do usuário. Tratou-

se de um estudo exploratório-descritivo, 

coordenado pela Assessoria Executiva da 

FUNDAHC com a participação dos Serviços 

de Planejamento, Gestão da Qualidade e 

Ouvidoria do HMDI, do qual participaram 

286 clientes atendidos na instituição, no 

período de 11 a 17 de abril de 2015, nos 

diversos setores e turnos de atendimento da 

Maternidade.  

 

Os resultados da pesquisa 

demonstraram que houve um alto nível de 

aprovação, acima de 80%, entre os clientes 

entrevistados. O quesito com pior 

desempenho foi o tempo de espera para o 

atendimento pela equipe médica, o qual foi 

considerado satisfatório por 64,4% do total 

de entrevistados, e por 75% para a equipe de 

enfermagem, com conceitos ótimo e bom. 

 

Compreende-se a pesquisa de 

satisfação dos clientes como um método de 

promover a participação dos usuários na 

avaliação dos serviços prestados à 

comunidade. Assim, as sugestões de 

melhoria e críticas apresentadas pelos 

entrevistados foram encaminhadas aos 

diretores do HMDI e ao serviço de auditoria 

da instituição, para conhecimento e 

providências, enfatizando a importância da 

opinião do cliente para a gestão da 

qualidade. 

 

A versão resumida da pesquisa foi publicada 
na Intranet do HMDI, para conhecimento de 
todos os profissionais da instituição e, a 
versão completa da pesquisa foi arquivada 
no Centro de Estudos, Ensino e Pesquisa. 
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Atividades desenvolvidas no HMDI 
em 2015 e divulgadas no site da 
Secretaria Municipal de Saúde  

Trabalho sobre amamentação, realizado 
no HMDI, é premiado pela Capes. 
 
“Em parceria com a UFG, FUNDAHC e 
SMS foi possível a realização de Tese da 
professora da UFG que confirma que o leite 
materno combinado à concha é mais eficaz 
para reduzir lesões de trauma mamilar. 
Atividades do projeto de extensão, 
vinculadas à pesquisa, continuam no 
Hospital da Mulher e Maternidade Dona Iris 
  
A tese de doutorado da professora do curso 
de enfermagem da Universidade Federal de 
Goiás (UFG), Flaviana Vieira, foi premiada 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) como a 
melhor tese da área de enfermagem. Em seu 
trabalho, Flaviana pesquisou formas de 
diminuir a dor e o tempo de cicatrização de 
traumas mamilares, lesões causadas, 
principalmente, pela técnica de 
amamentação incorreta. Mesmo que as mães 
desejem muito amamentar, as dores as 
desestimulam e favorecem o desmame 
precoce, que pode ocasionar complicações 
na saúde do bebê.  
 
Flaviana realizou sua pesquisa no Hospital 
da Mulher e Maternidade Dona Iris, da rede 
municipal de saúde e, ao todo, 100 mulheres 
que deram à luz na Maternidade e estavam 
em amamentação com a presença de trauma 
mamilar participaram do estudo. Durante 10 
dias, as mulheres foram acompanhadas e 
após esse período foram sorteados qual 
grupo usaria a lanolina pura, substância 
obtida da cera de lã bruta, e o segundo grupo 
que usaria o tratamento de leite materno 
combinado à concha de proteção mamilar.  
 
A pesquisa comparou os dois métodos de 
tratamento e os resultados mostraram que a 
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cicatrização das feridas é mais rápida com o 
leite combinado à concha de proteção 
mamilar. Sobre a escolha da maternidade 
para realizar o estudo, Flaviana conta que 
foram consideradas as parcerias que a 
unidade tem com a Faculdade de 
Enfermagem da UFG e as contribuições que 
ações vinculadas ao estudo poderiam trazer, 
como o fortalecimento do HMDI como 
referência em atendimento humanizado para 
as mulheres em pós-parto. 
Imagem:  

 
Fonte:http://www.saude.goiania.go.gov.br/html/noticia/15/
03/Trabalho-sobre-amamentacao.shtml 

 
Uma dessas ações é o projeto de extensão 
que ocorre na Dona Iris desde 2013 e, como 
explica Flaviana, "surgiu como uma forma 
de vincular a pesquisa à comunidade e aos 
profissionais de saúde". Pelo projeto, as 
mulheres em amamentação, ou em desejo de 
amamentar, podem procurar orientações no 
posto de coleta de leite da unidade, e se caso 
tiverem trauma mamilar recebem os 
cuidados indicados no protocolo de 
tratamento da pesquisa de doutorado.  
 
Entre as atividades do projeto de extensão 
está a capacitação de alunos de enfermagem 
da UFG para visitar as mulheres internadas 
na maternidade. Além do apoio dado às 
mulheres e sua família, o projeto busca 
capacitar os profissionais da equipe de 
enfermagem do HMDI sobre o protocolo de 
tratamento do trauma mamilar. Flaviana 
afirma que o projeto de extensão vai 
continuar no hospital e que "o objetivo é 
capacitar outras equipes de profissionais de 
saúde da maternidade e outras equipes de 
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Saúde da Família". 
Imagem:  

 
Fonte:http://www.saude.goiania.go.gov.br/html/noticia/15
/03/Trabalho-sobre-amamentacao.shtml 
 

As conchas de proteção são utilizadas para 
guardar o leite em vazamento e podem 
auxiliar na cicatrização de trauma mamilar. 
 

Residência médica em neonatologia na 
Maternidade Dona Íris. 
 

 
 
“A Neonatologia é uma área da pediatria 
que atua com cuidados à saúde dos bebes 
recém-nascidos, período que vai até os 
primeiros 28 dias de vida. Pensando na 
necessidade de formar profissionais nessa 
área, a diretoria acadêmica do Hospital e 
Maternidade Dona Íris implantou o 
programa de residência em neonatologia, 
cuja segunda turma iniciou atividades no 
mês de Março.  
 
A supervisora do programa, Bárbara Franco, 
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explica que a residência tem duração de dois 
anos e os médicos residentes vão poder atuar 
no Ambulatório de Segmento de Recém-
nascidos de Risco. Na unidade, os residentes 
vão acompanhar bebes que apresentaram 
alguma complicação nos primeiros dias de 
vida, até completarem dois anos de idade. 
Bárbara ressalta que essa formação no 
ambulatório é importante para que o 
profissional saiba acompanhar o 
desenvolvimento dos bebes em um período 
que requer muita atenção com a saúde.  
 
Entre outros setores, os residentes vão atuar 
na UTI neonatal, na Unidade de Cuidados 
Intermediários Neonatal, Unidade de 
Cuidados Intermediários Canguru, no 
Alojamento Conjunto e na Sala de parto. 
Para participar do programa, os candidatos 
concorreram a um processo seletivo, com 
provas práticas e teóricas, no qual o pré-
requisito era ter uma residência anterior em 
pediatria. O próximo processo seletivo está 
previsto para dezembro de 2015.  
 

HMDI celebra segundo aniversário 
da criação da UTI neonatal 
 
“A comemoração ocorreu no Hospital e 
Maternidade Dona Iris e contou com 
palestras e atividades sobre o alívio da dor 
de bebês recém-nascidos 
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O evento de comemoração ao segundo 
aniversário da Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal (UTIN) e Unidade de Cuidados 
Intermediários Neonatais (UCIN) do 
Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI), 
que teve início no mês de Abril do ano 
passado, o evento realiza a campanha 
"HMDI: bebê sem dor", que tem o objetivo 
de sensibilizar a equipe de profissionais da 
unidade para os cuidados que reduzem a dor 
dos bebês recém-nascidos em procedimentos 
dolorosos, como exames laboratoriais.  
 
No dia 08 de Abril de 2015 as enfermeiras, 
técnicas em enfermagem, médicas e 
biomédicas participaram da "dinâmica dos 
sentidos", uma atividade na qual, de olhos 
vendados, a pessoa recebe estímulos e 
toques desagradáveis que os bebês sentem 
quando estão na UTI; isso ajuda a 
compreender como é para o bebê sair do 
útero seguro da mãe e experimentar um 
ambiente como a UTIN, que pode ser muito 
perturbador. A programação segue no 
período da tarde com a palestra "Vivendo e 
aprendendo juntos para cuidar melhor".  
 
A palestra foi direcionada para todos os 
funcionários do HMDI, tanto da área da 
saúde como administrativa, e teve como 
foco a motivação profissional, em que os 
participantes puderam compartilhar suas 
inquietações em relação ao trabalho com o 
coletivo. Já o curso prático é um momento 
para que a equipe que atua na UTIN passe 
por uma formação sobre os cuidados e 
procedimentos quando os bebês sofrem uma 
parada cardíaca. 
  

HMDI acolhe pacientes em comemoração 
ao Dia das Mães. 

 
“Festa contou com a participação de 
pacientes, gestores e servidores da unidade 
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No dia 10/05/2015, o Hospital Maternidade 
Dona Iris (HMDI) organizou uma 
comemoração para servidores e, 
principalmente, para as pacientes do 
Hospital. Acompanhados de um café da 
manhã, gestores conversaram com os 
presentes sobre a importância das mães e em 
como o Hospital tem essas mulheres e seus 
filhos como sua prioridade.  
 
A assessora de planejamento do HMDI, 
Heylha-mar Costa, atenta para a importância 
do evento. "A comemoração de Dia das 
Mães é um evento fixo na agenda do 
Hospital. De todos os que a gente 
comemora, esse é o mais importante, porque 
a Maternidade Dona Íris é um berço não só 
de crianças, mas de mães - elas se tornam 
mães aqui", explica, emocionada. Para a 
paciente Alessandra Benevuti, que 
atualmente participa do programa de 
atendimento a prematuros da Maternidade 
(Mãe Canguru) com o seu bebê, diz que "O 
Dona Iris é ótimo, todos muito educados e 
atenciosos, nós (as mães) nos sentimos 
acolhidas". 
  
Também participaram da celebração o ex-
secretário da Saúde Municipal Dr. Elias 
Rassi, falando da expressividade do trabalho 
feito pelo HMDI no país, além de 
integrantes do corpo médico. A médica 



80 
 

obstetra Ana Flávia Magalhães Ávila, 
também falou sobre a importância do 
trabalho feito pelo Hospital, explicando que 
"a unidade incentiva muito as mães para 
serem ativas, inclusive as do Mãe-Canguru, 
com filhos prematuros". E completa: "aqui 
as pacientes tem vez. Tudo que o Hospital 
tem para oferecer ou pode correr atrás para 
fornecer para a mãe e para o neném ele 
oferece, é feito. 
 

Hospital e Maternidade Dona Íris 
comemora marco de 10 mil partos em três 
anos de funcionamento. 
 
“Somente em 2015 foram realizados quase 3 
mil partos na maternidade, que segue os 
princípios da Rede Cegonha, do Ministério 
da Saúde 

 
O pequeno Arthur, de apenas 3,8kg, já 
carrega com si uma grande marca para a 
saúde pública goianiense. Ele é o bebê de 
número 10 mil nascido no Hospital e 
Maternidade Dona Íris (HMDI). O parto da 
criança dez mil era esperado há cerca de 
quatro meses por toda a equipe da 
maternidade, que comemorou o nascimento 
como um mérito pelo trabalho 
desempenhado pela unidade ao longo desses 
três anos e dois meses de funcionamento.  
 
Desde sua reinauguração, em junho de 2012, 
o Hospital e Maternidade Dona Íris tem 
realizado uma média de 400 partos mensais, 
o que representa cerca de 13 nenéns 
nascidos por dia. Somente em 2015, já 
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foram feitos quase 3 mil partos na 
maternidade, já haviam sido registrados 
mais vinte e dois partos na unidade. O 
diretor técnico do HMDI, José Renato 
Rezende, reforça que esses dados são 
reflexos do hospital ser referência nacional 
em parto humanizado e no atendimento à 
mulher e ao recém-nascido.  
 
O HMDI segue os princípios da Rede 
Cegonha, do Ministério da Saúde, que tem 
como principal ação trabalhar na redução 
dos partos por meio de cirurgia cesariana e 
substituí-los pelo parto natural e 
humanizado. José Renato reforça que "a 
unidade foi criada com a proposta de prestar 
assistência de qualidade e referência". 
 

Equipe sueca visita Hospital e 
Maternidade Dona Iris 
 

 
 
“Professoras e aluna de Odontologia da 
Universidade de Malmö visitaram a unidade 
visando troca de conhecimento e 
experiências. 
  
Uma equipe formada por duas professoras e 
uma estudante do curso de Odontologia da 
Universidade de Malmö, na Suécia, visitou o 
Hospital e Maternidade Dona Íris (HMDI) 
para conhecer a unidade e o serviço de 
Odontologia Neonatal. A visita faz parte do 
programa "Linnaeus – Palme" de 
intercâmbio entre a Universidade de Malmö 
e a Universidade Federal de Goiás (UFG).  
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Segundo Rejane Faria Ribeiro-Rotta, 
professora associada da Faculdade de 
Odontologia da UFG, o programa de 
intercâmbio já vem sendo desenvolvido há 
oito anos. "Vêm professores e alunos de lá e 
também vão professores e alunos para lá", 
afirma. A professora explica que a estudante 
da Universidade de Malmö, Cecilia Kohl, 
está participando do programa para 
desenvolver seu trabalho de conclusão de 
curso, e a visita faz parte do trabalho.  
 
Rejane explica que a visita ocorreu para que 
elas conhecessem o trabalho na área de 
odontologia neonatal e os demais serviços 
da maternidade. No auditório do HDMI, a 
cirurgiã dentista responsável pela área, 
Marina Batista Borges Pereira, mostrou 
como funciona o trabalho da odontologia 
neonatal para as visitantes. Segundo a 
cirurgiã, o principal foco é "promover saúde 
bucal para gestantes e recém nascidos no 
HDMI".  
 
Marina explicou que o diagnóstico precoce 
de doenças bucais na fase neonatal é 
importante, porque a inserção do cirurgião 
dentista à equipe neonatal contribui para que 
a qualidade do atendimento melhore, dando 
oportunidade para que a criança cresça livre 
de doenças das quais se podem prever.  
 
Existem patologias que afetam até mesmo a 
amamentação. Anquiloglossia, a língua 
presa, pérolas de Epstein, nódulos que se 
formam na boca dos recém nascidos, o 
épulis congênito, que são pequenos tumores 
benignos na boca e na gengiva, a fissura 
lábio-palatal, a microssomia hemifacial, 
alterações nos maxilares, o dente natal e a 
candidíase, o famoso sapinho são exemplos 
de doenças que são tratadas pela odontologia 
neonatal citadas por Marina.  
 
As professoras doutoras da Universidade de 
Malmö, Christina Lindh e 
LiselotteBjornsson explicaram o 
funcionamento dos atendimentos à 
maternidade e saúde bucal na Suécia. 
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Segundo as professoras, no país escandinavo 
os serviços de saúde têm equipes específicas 
que atendem as mães. No hospital, a maioria 
dos partos é feita por enfermeiros e a 
maioria dos partos é normal. Depois, a 
família tem assistência semanal de 
especialistas como técnico de saúde bucal, e 
isso acontece até os dois anos de idade da 
criança. Dos dois aos 19 anos, a pessoa tem 
direito a tratamento odontológico gratuito.  
 
A professora Drª Christina Lindh afirma que 
essa aliança entre Brasil e Suécia é 
importante pois "podemos aprender uns com 
os outros, contribuindo com nossas 
experiências e adquirindo conhecimentos 
específicos que vocês do Brasil podem 
oferecer. É interessante vir aqui para 
conhecer o sistema de saúde público e as 
diferenças com a Suécia". Ela ainda explica 
que os brasileiros que vão para a Suécia 
também aprendem muito com o sistema de 
saúde local, como os programas de 
prevenção que existem desde o fim da 
Segunda Guerra Mundial. 
 
 

Encerramento da Semana Aleitamento 
Materno do Hospital e Maternidade Dona 
Íris – HMDI 

 

“O Hospital e Maternidade Dona Iris 
(HMDI) realizou nesta sexta-feira, 07, o 
encerramento da Semana Mundial do 
Aleitamento Materno, que teve início na 
última segunda. O evento teve como intuito 
promover e incentivar a amamentação 
materna e o aleitamento precoce iniciado 
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desde as primeiras horas do bebê até os seis 
meses de idade. Como parte da programação 
de encerramento o evento contou com a 
elaboração da Tenda do Mamaço, com 
distribuição de folders e material educativo 
para as mães, além de orientações de como 
amamentar e realizar métodos como o 
canguru.  
 
Para a assessora de planejamento do HDMI, 
Heylha Mar Costa o evento vem para 
chamar a atenção dos profissionais da saúde 
e da população da importância da 
amamentação e esclarecer que esse ato não 
precisa de hora e nem lugar. "Nós 
programamos essa semana para demonstrar 
que não existe leite fraco, que é importante a 
amamentação já que ele beneficia tanto a 
mãe, como a criança. A mãe por auxiliar na 
prevenção de câncer de mama e o retorno do 
peso normal, e para a criança por ser a sua 
primeira vacina 
 
 
No dia 08/07/2015 foi Publicado no Jornal 
O popular informação referente a diferença 
entre o Parto Normal e a Cesariana 
demonstrando duas pacientes que tinham 
acabado de dar a luz no Hospital e 
Maternidade Dona Íris, relatando as 
diferenças entre o Parto Normal e a 
Cesariana. Segue publicação do Jornal O 
Popular. 
 
Número de pessoas envolvidas na 
coordenação do projeto: 
 
5 com vínculos oriundos da UFG 
2 com vinculos oriundos a SMS 
1 com vinculo com a FUNDAHC 
 
- Maurício Guilherme de Campos Viggiano, 
Diretor Geral do HMDI - professor 
aposentado da UFG; 
-  José Renato Rezende – Diretor Técnico, 
médico aposentado da SMS; 
-  Waldemar Naves do Amaral – Diretor 
Acadêmico, professor da UFG; 
-  Cleusa de Queiroz Machado – Diretora 
Administrativa, servidora aposentada da 
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UFG; 
-  Maria Auxiliadora Gomes de Mello Brito, 
assessora do HMDI, servidora da UFG. 
-  Marla Moreira de Avelar, coordenadora 
médica do HMDI, servidora da UFG; 
-  Denes Ribeiro de Oliveira, coordenador 
médico do HMDI, servidor da SMS e da 
FUNDAHC.  
 
Percentual do Número de Servidores da 
UFG na Coordenação do Projeto:  62,5% 
 

 10. Projeto de Implantação do Centro de 
Diagnóstico Avançado em Câncer de Mama do 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás, proposto pelo Programa de 
Mastologia do HC/UFG, com financiamento 
pelo Instituto AVON através da doação de 
recursos financeiros para a FUNDAHC, para 
edificação da área que abrigará o referido 
Centro, aquisição de equipamentos de 
diagnóstico, aquisição de equipamentos de 
informática, mobiliário, contratação de 
empresa para desenvolvimento de banco de 
dados e CRF eletrônico e outros, conforme 
detalhado no projeto.  

 

Dos objetivos e metas a serem atingidas em 
2015: 

A criação do Centro de Diagnóstico 
Avançado em Câncer de Mama tem como 
objetivo geral, contribuir para a redução da 
mortalidade entre mulheres que residem no estado 
de Goiás, a partir da implantação de um centro de 
referência para o diagnóstico e rastreamento do 
câncer de mama. 

Estima-se para este centro a construção de 
uma área aproximada de 800 m2 que será 
subdivida em quatro sub-áreas para:  1 – 
atendimentos ambulatoriais: mastologia, 
oncologia, cirurgia plástica, enfermagem, 
assistência social, psicologia, fisioterapia e 
nutrição; 2 – diagnóstico: mamografia, 
ultrassonografia, estereotaxia e patologia. 3 – 
formação, capacitação e pesquisa: ensino, 
extensão e pós-graduação. 4 – multiuso: grupo 
educativo, auditoria interna e controle de 
qualidade, coordenação, comunicação social e 

 10. Execução: A construção do Centro 
Avançado de Diagnóstico do Câncer de 
Mama – CADCMama previu inicialmente 
uma área de 800m² . No entanto, a área total  
construída foi de 1.709,11m², uma vez que a 
Universidade Federal de Goiás assumiu a 
execução da obra e a maioria dos recursos 
financeiros, para ampliação dos espaços e a 
construção de mais dois pavimentos para 
abrigar também a Liga de Hipertensão do 
HC/UFG ao projeto inicial, elevando o 
aumento da área construída, que atenderá ao 
projeto da Centro de Diagnóstico Avançado 
em Câncer de Mama – CADCMama nas 
seguintes áreas:  

1 – Atendimentos Ambulatoriais: 
mastologia, oncologia, cirurgia plástica, 
enfermagem, assistência social, psicologia, 
fisioterapia e nutrição; 

 2 – Diagnóstico: mamografia, 
ultrassonografia, estereotaxia e patologia. 

 3 – Formação, Capacitação e 
Pesquisa: ensino, pesquisa, extensão e pós-
graduação. 

 4 – Multiuso: grupo educativo, 
auditoria interna e controle de qualidade, 
coordenação, comunicação social e mini-
auditório.  
 
O CADCMama tem como objetivo geral, 
contribuir para a redução da mortalidade 
entre mulheres que residem no estado de 
Goiás, a partir da implantação de um centro 
de referência para o diagnóstico e 
rastreamento do câncer de mama. A 
construção deste Centro iniciou-se em maio 
de 2014, e ainda se encontra em execução, 
porém com previsão de término para Maio 
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mini-auditório.  
 
 Objetivos específicos: 
1 – Administração dos recursos 

financeiros para a conclusão da construção do 
Centro de Diagnóstico Avançado em Câncer de 
Mama no Estado de Goiás (CDACMama). 

2 - Adquirir equipamentos e mobiliários 
para estruturação do atendimento no 
CDACMama.  

3 – Apoiar o Programa de Mastologia do 
HC/UFG na garantia da resolutividade e 
acessibilidade das pacientes com alterações 
mamárias para realização de exames de imagens, 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos. 

4 – Apoiar o Programa de Mastologia do 
HC/UFG no desenvolvimento de um modelo de 
rastreamento mamográfico estruturado. 

5 – Proporcionar o apoio administrativo no 
fortalecimento do núcleo de pesquisa e educação 
permanente sobre o câncer de mama. 

6 – Apoiar na implantação do banco de 
dados eletrônico no CDACMama. 
 
 

de 2016.  
 

Visando atender aos objetivos 
específicos dispostos no projeto aprovado, 
com relação à aquisição de equipamento e 
mobiliários, novos projetos de pesquisa 
foram elaborados e alguns já submetidos a 
órgãos de fomento à pesquisa de Goiás e 
também de abrangência Nacional. Um 
destes projetos obteve aprovação pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Goiás – FAPEG, garantindo assim, parte 
do recurso para a Estruturação do 
CADCMama (aquisição de mobiliário e 
equipamento). Outra parte virá como 
contrapartida da Universidade Federal de 
Goiás – UFG, ao disponibilizar os 
equipamentos já existentes no Programa de 
Mastologia.  

Para garantir a resolutividade e 
acessibilidade das pacientes usuárias do 
Sistema Único de Saúde – SUS, que 
apresentarem alterações mamárias e 
encaminhadas ao CADCMama, via 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, para 
realização de exames de imagens, 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
(mamografia, ultrassonografia e biópsia 
estereotáxica – mamotomia), a perspectiva é 
que estas pacientes realizem em um único 
local, todos os exames de imagem descritos 
acima, com vistas o diagnóstico do câncer 
de mama. Posto isso, estudos sobre a 
logística do atendimento e o perfil dos 
usuários atendidos no Programa de 
Mastologia estão em andamento em 
conjunto com equipes da SMS de Goiânia, 
tendo em vista a redução do tempo entre a 
solicitação de exames, o resultado do 
mesmo e o início do tratamento da doença. 

Seguindo os preceitos da UFG, o 
CADCMama disporá de infraestrutura para 
o desenvolvimento do “ensino, pesquisa e 
extensão”, com espaço destinado às 
capacitações (educação permanente) que 
serão ofertadas aos profissionais de saúde e 
técnicos em mamografia, com vistas a 
prevenção e detecção precoce do câncer de 
mama, bem como fortalecer o ensino e a 
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aprendizagem da equipe (especialistas, 
graduandos e pós graduandos) com aulas de 
tele-medicina (Rede Rute), além de estreitar 
parcerias entre as diversas Universidades do 
país. Outra atividade do CADCMama serão 
as Ações de Rastreamento do Câncer de 
Mama no estado de Goiás, com a 
implementação de etapas e fluxos para as 
Ações de Rastreamento, conforme as 
Recomendações vigentes do Ministério da 
Saúde e Instituto Nacional de Câncer. 

Abaixo, algumas fotos atualizadas 
para visualização do andamento das obras 
do CADCMama, cuja inauguração está 
prevista para o final do mês de 
Setembro/2016: 

Imagem: 86 

 Imagem: 87 
 

 
 
Imagem: 88 

 
Imagem: 89 
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Imagem: 90 

 
 

 
 11. Proposta de Convênio de cooperação 
mútua a ser firmada 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 
funcionamento da Maternidade Nascer 
Cidadão (MNC), unidade de saúde do 
Município de Goiânia, 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. 
  
Período de Execução: Janeiro/2015 à 

Dezembro/2019 

 

Das metas a serem atingidas em 2015: 

Para consecução dos objetivos propostos 
na minuta do referido convênio, a FUNDAHC se 
propõe disponibilizar para aquela instituição uma 
quantidade razoável de pessoal técnico-
administrativo nas áreas médica e de apoio 
administrativo, representando um percentual 
aproximado de 25% da força de trabalho atual 

  
11. O projeto de cooperação mútua entre a 
SMS, a UFG e a FUNDAHC foi efetivada 
no dia 21/10/2015 com as assinaturas do 
Convênio nº 016/2015 pelo Prefeito e o 
Secretário de Saúde do Município de 
Goiânia, pelo Reitor da Universidade 
Federal de Goiás e pela Diretoria Executiva 
da FUNDAHC. Este projeto é fruto dos 
resultados positivos alcançados pela 
Fundação na gestão compartilhada do 
Hospital e Maternidade Dona Íris, que vinha 
sendo pretendido pela Secretaria Municipal 
de Sáude de Goiânia desde 2014, que tem 
por objetivo o apoio da FUNDAHC no 
auxilio à administração municipal na 
resolução dos inúmeros problemas 
existentes naquela unidade hospitalar, 
ampliando para a Universidade Federal de 
Goiás a realização dos estágios curriculares 
dos alunos dos cursos de graduação e pós-
graduação da área de saúde da UFG. Segue 
o quadro de metas  executadas de acordo 
com o planejado. 
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daquela unidade de saúde, bem como a aquisição 
de materiais médico hospitalar, medicamentos, 
insumos, equipamentos e materiais permanentes 
de uso hospitalar, objetivando melhorar o 
funcionamento dos serviços daquela unidade de 
saúde, conforme dados abaixo: 

 
 

It
e
m 

 
Atividades 

Capacidade 
Instalada 

Atual 30% 

Metas  
Jan/15 

a  
Junho/
2015 

Metas  
 

Jul/15 a 
Dez/15 

    
 
 

 

1. Internação 
Hospitalar 

Taxa de 
Ocupação 

Atual 
 

30 
internações 

Taxa 
de 

Ocupa
ção 

70% 
 

35 
intern
ações 

Taxa de 
Ocupaçã

o 
85% 

 
40 

internaçõ
es 

1.
1. 

Unidade de 
Obstetrícia / 
ALCON 

21 21 20 

1.
2. 

Unidade de 
Ginecologia 

05 05 05 

1.
3. 

Leitos PP 04 04 05 

1.
4. 

Leitos de 
Observação 

00 03 03 

1.
5. 

Leitos de 
Cuidados 
Especiais 

00 02 02 

1.
6. 

Serviço de 
Neonatolo-
gia 

00 00 05 

  
 

 
TOTAL = 30 

 
TOTA
L = 35 

 
TOTAL 

= 40 
2. Atendi-

mento 
Médico 
Ambula-
torial 

Capacidade/
Mês 

Atual 

Capa-
cidade 
Esti-
mada  
70%  

Capaci-
dade 

Estimada 
85% 

2.
1. 

Atendimen-
to Pré-Natal 

76 180 * 

2.
2. 

Atendimen-
to de 
Obstetrícia 

  * 

2.
3. 

Atendimen-
to de 
Ginecologia 

36 60 * 

2.
4. 

Atendiment
o Serviço 
de 

294 420 * 

 
 
 

Item  
Atividades 

Capaci-
dade 

Instalada 
Atual 
30% 

No-
vas 
Me-
tas 

Pro-
pos-
tas 
de 

Out/
15 a 
Dez/
15 

Exec. 
Pro-

dução 
de 

Out/ 
15 à 
Dez/ 
2015 

     
1. Internação 

Hospitalar 
Taxa de 

Ocupação 
Atual 

 
30 
interna-
ções 

Taxa 
de 

Ocu-
pa-
ção 

85% 
 

40 
inter
na-
ções 

 
Média 

de 
Aten-

dimen-
tos 

1.1. Unidade de 
Obstetrícia / 
ALCON 

21 20 23 

1.2. Unidade de 
Ginecologia 

05 05 04 

1.3. Leitos PP 04 05 05 
1.4. Leitos de 

Observação 
00 03 04 

1.5. Leitos de 
Cuidados 
Especiais 

00 02 00 

1.6. Serviço de 
Neonatologia 

00 05 03 

  
 

 
TOTAL = 

30 

 
TOT
AL 
= 40 

 
39 

2. Atendimento 
Médico 
Ambulatorial 

Capaci-
dade/Mês 

Atual 

Cap. 
Esti-
ma-
da 

85% 

 

2.1. Atendimento 
Pré-Natal 

76 * 258 

2.2. Atendimento de 
Obstetrícia 

- * 56 

2.3. Atendimento de 
Ginecologia  

36 * 00 

2.4. Atendimento 
Serviço de 
Urg./Emerg. 
Obstétrica 

294 * 1523 

2.5. Atendimento 
Planejamento 
Familiar 

144 * 113 

2.6. Atendimento em 
Mastologia 

54 * 161 

2.7. Atendimento em 
Neonatologia/Pu
ericultura 

135 * 115 
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Urg./Emerg
. Obstétrica 

2.
5. 

Atendiment
o 
Planejament
o Familiar 

144 200 * 

2.
6. 

Atendiment
o em 
Mastologia 

54 100 * 

2.
7. 

Atendiment
o em 
Neonatologi
a/Puericultu
ra 

135 160 
(ou 

regula
r para 
UBS) 

* 

2.
8. 

Atendiment
o em 
Colposcopi
a 

90 150 * 

2.
9. 

Exames 
USG 

80 120 * 

2.
10
. 

Exames de 
Colposcopi
a 

Não 
informado 

100 * 

    * 
2.
11
. 

Exames de 
Histeroscop
ia 

Não 
informado 

 * 

2.
12
. 

Exame de 
Cardiotocog
rafia / 
Ecocardiogr
afia 

  * 

2.
13
. 

Exame 
Histopatoló
gico 
(incluindo 
congelação)  

30 108 * 

     

3. Procedi-
mentos 
Cirúrgicos 

Atendimento 
Mensal 
Atual 

Capa-
cidade 
Esti-
mada  
70% 

Capaci-
dade 

Estimada 
85% 

3.
1. 

Procedi-
mentos 
Ginecoló-
gicos  
eletivos 

23 50 * 

3.
2. 

Pequenas 
Cirurgias 

12 12 * 

     

 
4. 

 
Partos 

Atendimento 
Mensal 
Atual 

Capa-
cidade 
Esti-
mada  
70% 

Capaci-
dade 

Estimada 
85% 

2.8. Atendimento em 
Colposcopia 

90 * 123 

2.9. Exames USG 80 * 410 
2.10. Exames de 

Colposcopia 
Não 

informado 
* - 

   *  
2.11. Exames de 

Histeroscopia 
Não 

informado 
* - 

2.12. Exame de 
Cardiotocografia 
/ 
Ecocardiografia 

 
- 

 
* 

 
- 

2.13. Exame 
Histopatológico 
(incluindo 
congelação)  

30 * 19 

     

3. Procedimentos 
Cirúrgicos 

Atendi-
mento 
Mensal 
Atual 

Cap. 
Esti-
ma-
da 

85% 

 

3.1. Procedimentos 
Ginecológicos – 
eletivos 

23 * 2 

3.2. Pequenas 
Cirurgias 

12 * - 

     

4. Atendimentos 
de Partos 

Atendi-
mento 
Mensal 
Atual 

Cap. 
Esti-
ma-
da 

85% 

 

4.1. Parto Normal 
(Médico e 
enfermeira 
obstetra) 

140 200 121 

4.2. Parto Cirúrgico 
(médico) 

40 70 65 

  
Total 

 
180 

 
 270 

 
185 

Fonte: Relatório de Atividades da MNC do período de Out/15 à 
Dez/15. 
 
 
Imagem: 91 

 
Foto da fachada principal da Maternidade Nascer Cidadão 
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4.
1. 

Parto 
Normal 
(Médico e 
enfermeira 
obstetra) 

140 * 200 

4.
2. 

Parto 
Cirúrgico 
(médico) 

40 * 70 

  
Total 

 
180 

*  
 270 

 

(*) Percentuais a serem definidos quando da 
assinatura do convênio. 

Imagem: 92 

 
Com a assinatura do Convênio, deu-se início 
a execução do projeto de gestão 
compartilhada da Maternidade Nascer 
Cidadão com a contratação imediata pela 
Fundação de uma equipe de colaboradores 
para aquela unidade hospitalar.  
 
 
Segue abaixo fotos dos principais materiais 
e equipamentos adquiridos em 2015 para a 
MNC: 
 
Aquisição de ferramentas para manutenção.  
 
Imagem: 93 
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Aquisição de filtros de para Nutrição. 
Imagem: 94 

 

Aquisição de EPI e EPC, para proteção 
individual e coletiva. 
Imagem: 95 

 

Troca das borrachas da geladeira que estava 
danificada  
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Imagem: 96 

 

Adequação de instalações para 
abastecimento de água por caminhão pipa 
nos casos de emergência  
 
Imagem: 97 

Troca de todas as calhas e rufos da MNC. 
Como estava chovendo muito o processo de 
retirada e instalação irá se estender até o ano 
de 2016. Foi instalado 25 metros de calha e 
colocado 6 rufos.  
 
Imagem: 98 
 

 

 
Troca de todas as capas de colchões que estavam 
danificadas. 
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Imagem: 99 

 
 
Imagem: 100 
 

Aquisição de ventilador para melhorar o 
ambiente da Manutenção.  

 
 
 

 12 – Programa de Incentivos às Atividades 
Científicas: 

 Proposta de edição de uma nova resolução 

pelo Conselho Curador em 2015 para manutenção 

do programa de incentivos financeiros para 

participação de profissionais docentes, técnicos 

administrativos, estudantes e residentes 

vinculados aos cursos de graduação e pós-

graduação da área de saúde da Universidade 

Federal de Goiás e demais colaboradores da 

FUNDAHC, na apresentação de trabalhos 

científicos em congressos nacionais e 

internacionais, com a proposta de disponibilização 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o 

exercício de 2015.   

 

 12  – Atividades Executadas: A 
FUNDAHC realizou no ano de 2015, com 
recursos próprios e como forma de ganho 
econômico para a UFG, o apoio financeiro a 
vários  profissionais da área de saúde da 
Universidade Federal de Goiás, incluindo  
alunos dos cursos de graduação, pós-
graduação, através da Resolução nº 01/2015 
de 05 de Fevereiro de 2015 do Conselho 
Curador da FUNDAHC, que estabelece as 
condições para o  programa de incentivos 
para  participação de docentes, profissionais  
técnicos administrativos e estudantes em 
Eventos Científicos, 
com a finalidade de auxiliar nos  custos  de  
hospedagem,  alimentação,  taxa  de  
inscrição,  passagens,  despesas  
com locomoção e preparo da apresentação. 
Este programa teve a função de auxiliar, 
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financeiramente, vários docentes e discentes 
que apresentaram trabalhos científicos em 
congressos nacionais e internacionais. Segue 
abaixo a relação nominal dos auxílios 
concedidos em 2015, que totalizaram a 
importância de R$ 50.539,20 (Cinquenta 
milhões quinhentos e trinta e nove mil e 
vinte centavos) 

 

Nº Nome do 
Solicitante 

Cargo/Função   Titulo do Trabalho Valor 
Concedido  

1 Marcelo Luiz Brandão 
 

  

Professor do 
Depto de Cirurgia 

do HC/UFG 

Apresentação no dia 
15/04/2015 a 18/04/2015 1- 
Tratamento Endovascular 
combinado de Malformação 
arteriovenosacomplexa de 
face:Relato de Caso. 
 2-Embolização de 
Malformação Arteriovenosa 
Pulmonar :Relato de Caso e 
Revisão da Literatura 

 2.000,00  

2 Cyanéa Ferreira Lima 
Gebrim 

 
 

Servidora técnica 
administrativa do 

HC/UFG 

Apresentação no dia 
08/04/2015 a 10/04/2015 
Indicadores de Processo para 
prevenção do Sitio Cirúrgico 
sob a ótica da Segurança do 
Paciente  

 2.000,00  

3 Daniela do Carmo 
Rassi Frota 

 
 

Servidora técnica 
administrativa do 

HC/UFG 

Apresentação no dia 
12/06/2015 a 16/06/2015 
UnusualDiagnosisof a Mass 
Located in the Interventricular 
Septum:EctopicThyroid 
(StrumaCordis) 

 2.000,00  

4 Soraya Regina Coelho 
Meira 

 

Servidora técnica 
administrativa do 

HC/UFG 

Apresentação no dia 
10/5/2015 a 12/05/2015                             
A Eficacaia da Educação 
Permanente na Gestão dos 
Residuos 

 2.000,00  

5 Wanda Rodrigues da 
Silva Marcilio 

 

Servidora técnica 
administrativa do 

HC/UFG 

Apresentação no dia 
10/5/2015 a 13/05/2015                             
A Contribuição do Estágio 
Supervisionado na Formação 
do Profissional Enfermeiro 

 2.000,00  

6 Luciana Alves de 
Oliveira 

 
 

Acadêmica de Pós 
Graduação da 

UFG 

Apresentação no dia 
05/8/2015 a 07/08/2015                                                
Discursos em Saúde: A 
Comunicação a serviço de 
Quem. 

 2.000,00  

7 Georgia Cristina 
Lehnen 

 
 

Acadêmica de Pós 
Graduação da 

UFG 

Apresentação no dia 
12/7/2015 a 16/07/2015                                                
GaitInitiation in 
PattlelarChondromalaciaSubjec
ts 

 2.000,00  
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8 Soraya Bianca Reis 
Duarte Gomes 

 
 

Acadêmica de Pós 
Graduação da 

UFG 

Apresentação no dia 
05/7/2015 a 09/07/2015                                                
Instruments in Sign Language 
to Evaluate the Quality of Life: 
Whoqolbref and Whoqol-Dis 

2.000,00  

9 Joana D'Arc Silvério 
Proto Inácio 

 
 

Servidora técnica 
administrativa do 

HC/UFG 

Apresentação no dia 
18/6/2015 a 20/06/2015                                                
Perfil dos Pacientes com 
Cardiomiopatia Chagasica 
Assistidos em Ambulatório de 
Hospital Universitário 

 1.994,20  

10 Ana Luiza Lima Sousa 
 

Professora da 
Faculdade de 

Enfermagem da 
UFG  

Apresentação no dia 
12/6/2015 a 15/06/2015                                                
Controling the Addition of Salt 
Interfere Significantly in Blood 
Pressure 

2.000,00  

11 Jane Mary Rosa 
Azevedo 

 

Servidora técnica 
administrativa da 

UFG 

Apresentação no dia 
05/8/2015 a 07/08/2015                                                
Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás: 
Resultados Parciais 

 2.000,00  

12 Raquel Machado 
Schincaglia 

 
 

Empregada da 
FUNDAHC lotada 

no HC/UFG 

Apresentação no dia 
28/7/2015 a 01/08/2015                                                
Associação entre Índices 
Antropométricos e Pressão 
Arterial de Crianças de 2 à 5 
Anos 

      800,00  

13 Fabiana Aparecida da 
Silva 

 

Acadêmica de Pós 
Graduação da 

UFG 

Apresentação no dia 
05/08/2015 a 07/08/2015                                                
Mundo do Trabalho e 
Profissionalismo na Formação 
Médica Brasileira  

 2.000,00  

14 Alex Carrer Borges 
Dias 

 
 

Acadêmico de Pós 
Graduação da 

UFG 

Apresentação no dia 
27/07/2015 a 01/08/2015                                                
A Qualidade de Vida no 
Trabalho e sua Correlação com 
os Ciclos do Desenvolvimento 
Profissional na Docência.                                                  
Comparação da Qualidade de 
Vida no Trabalho entre 
Docentes Atuantes em 
Instituição Pública e Privada 

     700,00  

15 Ana Paula Perillo 
Ferreira Carvalho 

 
 

Servidora Técnica 
Administrativa da 

UFG  

Apresentação no dia 
08/11/2015 a 12/11/2015                                                
Influência da Suplementação de 
Glutamina no Estado 
Nutricional de Pacientes Onco-
Hematológicos em 
Quimioterapia 

 2.000,00  

16 Paulo Sergio Sucasas 
da Costa 

 

Professor do 
Depto de Pediatria 

do HC/UFG  

Apresentação no dia 
18/09/2015 a 20/09/2015                                                
Adverse Events in Children 
Using Intranasal and Oral 
Midazolam and Ketamine 

2.000,00  
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17 Rafaela Bernardes 
Rodrigues 

 

Acadêmica de Pós 
Graduação da 

UFG 

Apresentação no dia 
13/08/2015 a 15/08/2015                                                
Controle do Sal de adição e a 
Resposta Pressórica entre 
Hipertensos, Limitrofes e 
Normotensos 

   2.000,00  

18 Andrea Cristina de 
Sousa 

 
 

Acadêmica de Pós 
Graduação da 

UFG 

Apresentação no dia 
13/08/2015 a 15/08/2015                                                
Adesão ao Tratamento 
Farmacológico e Conhecimento 
sobre a Hipertensão entre 
Individuo Hipertensos 
Diabéticose não Diabéticos. 

 2.000,00  

19 Rômulo Mendes Silva 
 

Acadêmico de Pós 
Graduação da 

UFG 

Apresentação no dia 
31/10/2015 a 05/11/2015                                                
Giant Cell Arteritis With 
Coronary Complications 

2.000,00  

20 Guylherme Saraiva 
 
 

Acadêmico de Pós 
Graduação da 

UFG 

Apresentação no dia 
31/10/2015 a 05/11/2015                                                
Moya-Moya Syndrome 
Associated toFalciformTrait 

 2.000,00  

21 Carla de Paula 
Bernardes 

 
 

Acadêmica de Pós 
Graduação da 

UFG 

Apresentação no dia 
13/08/2015 a 15/08/2015                                                
Estratégias de Enfermagem 
para a Adesão ao Tratamento 
Anti-Hipertensivo em 
Portadores de Hipertensão 
Arterial Sistêmica 

 2.000,00  

22 Renato Ivan de Ávila 
Marcelino 

 
 

Acadêmico de Pós 
Graduação da 

UFG 

Apresentação no dia 
13/09/2015 a 16/09/2015                                                
Tiered Approach Combining 
Alternative Assays for 
Predicting eye Irritation 
Potential of Pesticides 

2.000,00  

23 Solange Moreira da 
Silva 

 

Servidora Técnica 
Administrativa da 

UFG  

Apresentação no dia 
04/09/2015 a 07/09/2015                                                
A Queixa de Dor em Pacientes 
com Desordens Temporo- 
mandibulares Corresponde a 
Dor Observada no Exame 
Fisíco de Palpação desta 
Região  

 1.696,00  

24 Hermilianna Hadassa 
Silva Matozinho 

 

Acadêmica de Pós 
Graduação da 

UFG 

Apresentação no dia 
31/10/2015 a 05/11/2015                                                

EpidemiologyofMultipleSclero
sis in Brazil 

 2.000,00  

25 Faraiana Rodrigues 
Vasconcelos Franco 

 

Acadêmica de 
Mestrado da UFG 

Apresentação no dia 
04/09/2015 a 07/09/2015                                                
Efetividade da Acupuntura no 
Tratamento da Sindrome da 
Ardência Bucal:Estudo 
Preliminar 

 1.349,00  
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26 Marilda Aparecida do 
Nascimento Souza 

 

Servidora técnico 
administrativo da 

UFG 

Apresentação no dia 
28/08/2015 a 30/08/2015                                                
Perfil Sociodemográfico de 
Pacientes com Disturbios do 
Movimento em Goiânia-GO 
Brasil 

 2.000,00  

27 Arlene de Souza 
Barcelos Oliveira 

 
 

Acadêmica de 
Mestrado e 

Servidora Técnica 
Administrativa da 

UFG 

Apresentação no dia 
01/02/2015 a 05/02/2015                                                
Influência do Pronto Sorriso 
como Instrumento de 
Comunicação no Cuidar 

 2.000,00  

Total concedido R$ 50.539,20 

 
 

  

13 - Atividades realizadas pelo SESMT / FUNDAHC: 

 

Metas - Considerado como um serviço essencial 

para o bom desenvolvimento de todas as 

atividades da FUNDAHC, o SESMT (Serviço 

Especializado em Segurança e Medicina do 

Trabalho) tem por objetivo reduzir e/ou eliminar 

os riscos inerentes ao trabalho, tendo por 

finalidade promover a saúde e proteger a 

integridade do trabalhador no local de trabalho. 

Para alcançar este objetivo, o setor realiza exames 

periódicos, além de exames admissionais e 

demissionais dos funcionários contratados pela 

Fundação, com o acompanhamento e reavaliação 

periódica dos programas como o PPRA – 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e 

PCMSO – Programa de Controle Médico em 

Saúde Ocupacional. Para consecução dos 

objetivos e finalidades do serviço, os técnicos 

contratados realizam um trabalho diário de 

prevenção e acompanhamento da saúde dos 

trabalhadores, desenvolvendo ações e atividades 

para preservar a integridade física e a saúde dos 

trabalhadores.  

Metas para 2015: 

Além das atividades diárias de rotina, as 

metas estabelecidas pelo setor para o exercício de 

2015 são de educação continuada dos 

 

Execução realizada – O SESMT (Serviço 

Especializado em Segurança e Medicina do 

Trabalho), é um serviço técnico pertencente 

a estrutura administrativa da FUNDAHC e  

encerrou o exercício de 2015 com 05 (cinco) 

Técnicos em Segurança contratados pela 

Fundação e distribuídos nas três unidades de 

saúde nas quais a Fundação disponibiliza 

seus trabalhadores (HC/UFG, HMDI e 

MNC), os quais são responsáveis por zelar 

pela redução e/ou eliminação dos riscos 

inerentes ao trabalho, juntamente com uma 

empresa especializada contratada pela 

Fundação, que é responsável pela elaboração 

e reavaliação do PPRA (Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais) e 

PCMSO (Programa de Controle Médico em 

Saúde Ocupacional). 

 

Atividades Realizadas pelo Serviço de 
Segurança do Trabalho em 2015. 

 

O SESMT realizou em 2015 inúmeras 

atividades de prevenção dos riscos 

ambientais nos locais de trabalho, com 

avaliações qualitativas e quantitativas, todas 

registradas em relatórios, com suas devidas 
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treinamentos de combate a princípios de incêndio, 

primeiros socorros, brigada de incêndio, 

inspeções para troca e recarga de extintores e a 

realização da SIPAT – Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes.   

 
 

medidas de controle. 

 

Locais inspecionados: 

Escada que dá acesso a área administrativa 
da  FUNDAHC: 

 
 

Imagem: 101 

 
Antes: Escada sem Antiderrapante 

Imagem: 102 

 
Depois: Escada com Antiderrapante 

 
 Atividades desenvolvidas pela CIPA 

Uma das atividades coordenadas pelo 
SESMT é o acompanhamento das atividades 
da CIPA - Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes, que tem como objetivo a 
prevenção de acidentes e doenças 
decorrentes do trabalho, de modo a tornar 
compatível permanentemente o trabalho 
com a preservação da vida e a promoção da 
saúde do trabalhador. A CIPA deve ser 
composta de representantes do empregador e 
dos empregados, de acordo com o 
dimensionamento previsto na Norma 
Regulamentadora de Segurança e Medicina 
do Trabalho - NR 5. Os atuais componentes 
da CIPA do Hospital das Clínicas da UFG, 
foram eleitos em 18 e 19 de Março de 2015 
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para mandato até 2016, a CIPA foi composta 
pelos seguintes membros: 

 

 
 

- Identificar os riscos do processo do 
trabalho, elaborando um mapa de riscos; 

 - Elaborar um plano de trabalho com ações 
preventivas de segurança e saúde 
ocupacional;  

 - Participar da implementação e do controle 
da qualidade das medidas preventivas;  

- Verificar os ambientes e condições de 
trabalho; 

- Avaliar o cumprimento das metas fixadas; 

- Colaborar no desenvolvimento do PPRA e 
PCMSO;  

 
No mês de Fevereiro/2015 os componentes 

da CIPA juntamente com o SESMT 

realizaram o trabalho de Prevenção 

contra as Doenças Sexualmente 

Transmissíveis - DST com entrega de 

Preservativos 

 

No início do ano de 2015 a equipe do 

SESMT, juntamente com a CIPA atuou na 

conscientização de todos os colaboradores 

que atuam nas unidades apoiadas pela 

Fundação, alertando-os na utilização dos 

métodos contraceptivos com entrega de 

diversas Preservativos. 
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Fotos da entrega dos Preservativos: 
Imagem: 103 
 

 
Fonte: Serviço de Medicina e Segurança do 
Trabalho 

Imagem: 104 

 
Fonte: Serviço de Medicina e Segurança do 
Trabalho 
 
Promoção anual da SIPAT – Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho. 

A SIPAT da FUNDAHC no ano de 2015 
realizou várias palestras, com sorteios de 
brindes e atividades motivacionais, visando 
desenvolver a conscientização e a orientação 
dos trabalhadores sobre a importância da 
prevenção de acidentes de 
trabalho e doenças ocupacionais, criando 
uma atitude vigilante no empregado, que lhe 
permita conhecer e solicitar as correções 
necessárias a fim de tornar o ambiente mais 
seguro, trazendo a tona um processo de 
melhoria contínua no ambiente de trabalho. 
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Imagem: 105

 Palestra realizada por Pedro Granja 
(Enfermeiro) 

Prevenção a DST/AIDS 
 

Imagem: 106

       
Teatro sobre Prevenção a DST/AIDS 
 
Imagem: 107 

 
Apresentação Musical Junior Santolli 
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Imagem: 108 

Membros da Cipa 
Imagem: 109 

 
Palestra realizada pelo Sr. Aspirante Rodolfo 

Vieira (Corpo de Bombeiros) 
 
Imagem: 110 

   
Palestra realizada por Kézia Coelho 

(Enfermeira) 
Doenças Silenciosas 

 
A Diretoria Executiva da Fundação de 
Apoio ao Hospital das Clinicas da UFG. 
Apoiou financeiramente a colaboradora do 
Serviço de Medicina e Segurança do 
Trabalho com um Curso de CIPA que foi 
realizado pela Clínica de Segurança e 
Medicina do Trabalho, que ocorreu nos dias 
29/06 a 03/07, visando melhorar a qualidade 



104 
 

dos serviços prestados aos colaboradores da 
FUNDAHC. 
 
Imagem: 111  

 
 

14 – Das Projeções Futuras: Para o exercício de 

2015, a administração da FUNDAHC pretende 

continuar gerando estímulos ao corpo docente e 

técnico-administrativo do Hospital das Clínicas, 

da Faculdade de Medicina e das demais unidades 

acadêmicas da Universidade Federal de Goiás na 

administração de novos projetos a serem 

financiadas por instituições públicas ou privadas, 

objetivando a realização de estudos e/ou 

desenvolvimento de projetos nas diversas áreas 

vinculadas a saúde, priorizando as atividades a 

serem realizadas nas dependências do Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Goiás.  

 

 

14 – Executado: Dentre as atividades 

realizadas pela FUNDAHC dentro das metas 

de Projeções Futuras, foi a contratação de 

um novo Sistema Eletrônico de Compras 

para o Departamento de Compras da 

FUNDAHC, com o objetivo de melhorar as 

atividades desenvolvidas por aquele 

departamento, representando maior 

eficiência, agilidade e transparência a 

sociedade e aos Coordenadores dos Projetos. 

  

Abaixo, imagem da Tela da Plataforma 

HUMA 

 
Fonte:www.huma.com.br/portal/compras-eletronicas 
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A Plataforma HUMA Tecnologia é um 

portal com informações exclusivas ao 

mercado e plataforma eletrônica para 

cotações, compras e contratação de produtos 

e serviços. Através dela, é possível cotar e 

comprar com agilidade, segurança e 

economia, evitando os desgastes do já 

superado procedimento tradicional de 

cotações/compras, via telefone, e-mail. 

 

Histórico de Compras realizadas através da 

Plataforma HUMA em 2015: 

 

 
Nota: http://www.huma.com.br/portal/compras-

eletronicas/home/ 

 



106 
 

Depois de implantado e organizado todo o 

serviço do Departamento de Compras, fez - 

se necessário o desenvolvimento do 

Controle de Processo de Compras para 

montar e controlar todos os processos de 

compras abertos em nome da FUNDAHC. A 

nossa Equipe de Informática juntamente 

com a Gerência Administrativa e o 

Departamento de Compras desenvolveu o 

fluxo dos processos de compras abertos em 

nome da FUNDAHC. A seguir, a imagem 

do Layout do Sistema de Gestão de 

Processo. 

 
  

JOVENS APRENDIZES: Em 2015, fomos 

notificados pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, através da Notificação nº 

17280010905/2015, que determinou que a 

Fundação de Apoio ao Hospital das Clinicas 

da UFG contratasse Jovens Trabalhadores 

na modalidade de Jovens Aprendizes, para 

atendimento do Art. 429 da CLT, que 

determina que a cota de aprendizes nas 

empresas seja fixada entre 5% (mínimo) e 

15% (máximo). Diante dessa exigência, o 
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Departamento de Pessoal da FUNDAHC em 

trabalho conjunto com o SESMT / 

FUNDAHC e a Gerência Administrativa da 

Fundação, providenciaram a contratação 

imediata desses profissionais, dentro dos 

prazos estabelecidos pelo MTE. A seguir, 

planilha detalhada com o nome e lotação de 

todos os Jovens Aprendizes contratados pela 

FUNDAHC, que estão lotados nas três 

unidades hospitalares apoiadas pela 

FUNDAHC: Hospital das Clinicas da UFG, 

HMDI e MNC.  

 
Imagem da recepção de alguns dos Jovens 

Aprendizes contratados no ano de 2015. 

NOME SEÇÃO ADMISSÃO

1 ALESSANDRA DOS S. SILVA AGUIAR FATURAMENTO HC/UFG 19/05/15

2 ANDRESSA DE AQUINO TORQUATO SETOR DE ADM. HC/UFG 19/05/15

3 DANIELLA MATOS MENDES SEÇÃO FINANC. HC/UFG 19/05/15

4 DEBORA FERREIRA ARAGÃO AMBU.ENF. HMDI 19/05/15

5 DIANA JANAINA A. SANTANA RECURSOS HUMANOS 19/05/15

6 DIANA LORENA SANTOS  FINANCEIRA HC/UFG 18/12/15

7 ELLEM NAYHARA C. DE OLIVEIRA NUCLEO DE VIGI. - HMDI 19/05/19

8 FELIPE CUNHA DE MELO MANUTENÇÃO HMDI 22/07/15

9 FELIPE QUEIROZ M. FERNANDES MANUTENÇÃO  HMDI 19/05/15

10 FERNANDA KHATLEN DE S CASTRO FARMÁCIA HC/UFG 19/05/15

11 HELENA DE CASTRO CARVALHO NUTRIÇÃO HMDI 19/05/15

12 JANAINA SOUZA SILVA ATENDIMENTO HMDI 08/07/15

13 JENIFFER DE OLIVEIRA SILVA REIS SAMIS 19/05/15

14 JESSICA CAMARGO GONSALVES FARMÁCIA HC/UFG 19/05/15

15 JESSICA NUNES NATAL ATENDIMENTO HMDI 19/05/15

16 JESUINO FERREIRA DOURADO JR LABORATÓRIO HMDI 19/05/15

17 JULIANA COSTA LISBOA FARMÁCIA HC/UFG 19/05/15

18 JULIANA DE SOUSA VIEIRA CPD - HC 17/02/14

19 LAVINIA ALVES DE CAMARGO SETOR PESSOAL MNC 11/11/15

20 LUIZA ALVES DOS SANTOS DIRETORIA GERAL HMDI 19/05/15

21 MURILO MATOS BORGES ENG. CLÍNICA HMDI 08/07/15

22 NATALIA GARCIA ARANTES UNID. DE  WEB HC/UFG 19/05/15

23 POLIANA DOS SANTOS BARBOSA DIRETORIA ADM.MNC 07/12/15

24 RAFAELA TEIXEIRA DE PAULA PROTOCOLO HC/UFG 19/05/15

25 SABRINA DE SOUSA TELES SETOR DE ADM. HC/UFG 18/12/15

26 VITORIA DA SILVA AMORIN SANTOS AMB. ENF. HMDI 19/05/15

RELAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES
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AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE 

PESSOAL DA FUNDAHC QUE 

GERARAM ECONOMIA AOS 

PROJETOS ADMINISTRADOS PELA 

FUNDAHC: 

 

Atentos aos elevados custos da instituição 

com Encargos Sociais a equipe de 

colaboradores do Departamento de Pessoal 

da FUNDAHC, incentivado pelas ações da 

Diretoria Executiva, que não tem medido 

esforços para apoiar ações de capacitação 

nas diversas áreas de atuação da Fundação e, 

em especial na área das rotinas trabalhistas, 

uma vez que é a área que demanda maior 

custo para os contratos e convênios 

mantidos pela instituição, vem realizando 

desde 2014 estudos para reduzir os custos 

para os contratos e convênios com relação 

ao FAT (Fator Acidentário de Prevenção), 

que estabelece os percentuais de 

contribuição previdenciária em função do 

RAT (Risco de Acidente de Trabalho). Os 

resultados desses estudos e as novas 

orientações realizadas para a melhoria na 

condução das rotinas de prevenção e ao 

combate a acidentes de trabalho nas 

instituições hospitalares geridas pela 

FUNDAHC, foi a economia no exercício de 

2015 de R$ 169.346,19 e a estimativa de 

uma redução no ano de 2016 de mais R$ 
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27.359,41 nas contribuições sociais para a 

Previdência Social, fruto da redução dos 

percentuais incidentes sobre as bases de 

cálculo de 22,5342% em 2014 para 

22,0774% em 2015 e 22,0036% para 2016, 

conforme se pode observar pelo relatório do 

Departamento de Pessoal / Recursos 

Humanos, em anexo. 

  

ARQUIVAMENTO DO TAC FIRMADO 

COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO: 

Atendendo ao Procedimento Preparatório nº 

000302.2003.18.000/6 do Ministério Público 

do Trabalho da 18ª Região, o qual foi 

motivo de um Termo de Ajustamento de 

Conduta firmado entre a FUNDAHC e 

aquele órgão ministerial, para o 

cumprimento integral das cotas de 

trabalhadores deficientes, em função do 

aumento do número de contratações 

realizadas pela Fundação nos últimos anos, 

devido ao Convênio firmado com a SMS em 

2012 para administração do Hospital e 

Maternidade Dona Íris, sem o devido 

aumento proporcional do número de 

empregados com deficiência e/ou 

reabilitados pelo INSS, a Fundação, através 

do Departamento de Pessoal / Recursos 

Humanos, do SESMT, da Gerência 

Administrativa e o apoio integral da 

Diretoria Executiva da Fundação, 

realizamos uma força tarefa, para que em 

um tempo recorde, devido as dificuldades de 

se contratar trabalhadores com deficiências, 

cujas limitações físicas sejam compatíveis 

com as funções a serem realizadas em um 

ambiente hospitalar, conseguimos completar 

no tempo estipulado, o quantitativo 

necessário para completar a cota exigida, 

que totalizou ao final a contratação de 56 

profissionais até Outubro/2015, dos 54 

exigidos pelo Ministério Público do 
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Trabalho, conforme Notificação nº 

90535.2015 – CODIN/PRT 18ª Região e 

Relatório de Arquivamento – TAC 

Cumprido. 

 
 

 
14. Atividades extras do Plano de Trabalho realizadas em 2015 

 
 
No ano de 2015, a FUNDAHC proporcionou a capacitação de vários colaboradores da sua sede 

administrativa, em cursos e palestras, objetivando a melhoria dos serviços prestados pela 

instituição, atendendo a um dos objetivos da Fundação que é de fomentar a formação de 

Recursos Humanos.  

 
 
 
 

Cristiano Crispim de Figueiredo Souza - 

Participou do 21º Congresso Goiano de Direito 

do Trabalho. Realizado nos dias 20 a 22 de 

maio de 2015 realizado no auditório da 

ASMEGO em Goiânia - GO, com duração de 

26 horas.  

 
 
 

 

Kelson Rodrigues Nogueira - Participou do 

curso de Escrituração Contábil Digital. 

Realizado no dia 20 de maio de 2015, 

realizado pela Objetiva Cursos Empresariais, 

com duração de 8 horas 

 

Jane Mary Rosa Azevedo - Participou da 
conferência Municipal de Saúde de Goiânia. 
Realizado nos dias 08 a 27 de julho de 2015, 
com duração de 25 horas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kelson Rodrigues Nogueira – Participou do 
curso Escrituração Contábil Digital. Realizado 
no dia 15 de junho de2015, com duração de 8 
horas.  
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 Maria Aparecida Araújo dos Santos – 
Participou do curso Retenções na Fonte. 
Ministrado pela Profª. Magna de Jesus, no dia 
25 de setembro de2015, realizada pela InoV, 
com duração de 8 horas 
 
 
Ábia Alves dos Santos – Participou do curso 
Retenções na Fonte. Ministrado pela Profª. 
Magna de Jesus, no dia 25 de setembro de 
2015, realizada pela InoV, com duração de 8 
horas.  
 
 

 Claudieny Rodrigues Franco – Participou do 
curso Formação de Lideres e Gestores. 
Realizado nos dias 15 a 17 de maio de2015, 
realizada pelo IPOG, com duração de 60 horas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Carina da Silva Santos – Participou do curso 
Retenções na Fonte. Ministrado pela Profª. 
Magna de Jesus, no dia 25 de setembro 
de2015, realizada pela InoV, com duração de 8 
horas. 
 
 

 

Jane Mary Rosa Azevedo - Participou da 8 
Conferência de Saúde Central com carga 
horária de 08 horas. Realizado no dia 08 de 
Setembro de 2015. 
 
 

 

Atividade não prevista no Plano de 

Trabalho elaborado para 2015 : Termo de 

Cooperação Técnico para utilização do Espaço 

Fisico do Hospital do Policial Militar (HPM) 

unidade mantida pela Fundação Tiradentes, 

para uso pelo Centro de Referência em 

Oftalmologia da Universidade Federal de 

Goiás – CEROF, mediante contrapartida da 

FUNDAHC, tendo como fundamentação legal 

o Contrato de Prestação de Serviços nº 

002/2015 firmado em 31/03/2015 entre a 

 
Atividades Executadas: No ano 2015 o 
Centro de Referência em Oftalmologia, através 
da FUNDAHC firmou um termo de 
cooperação com a Fundação Tiradentes para a 
utilização do espaço físico daquela instituição, 
devido o ao prédio que abriga o CEROF / HC / 
UFG estar em reforma para recuperação de sua 
estrutura física. Com a reforma, o centro 
cirúrgico e o atendimento ambulatorial passou 
a funcionar em tendas no estacionamento do 
Hospital das Clinicas da UFG e com o termo 
de cooperação firmado o  Centro Cirúrgico foi 
transferido para o Centro Cirúrgico do Hospital 
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FUNDAHC e a  Universidade Federal de 

Goiás.  

 

Período de Execução: 12 (doze) meses 

do Policial Militar que se encontrava fechado, 
tendo como objetivo principal a continuidade 
da assistência, o ensino e a pesquisa. Através 
do Termo de Cooperação, foram realizadas 
naquela unidade de saúde várias cirurgias tais 
como: Blefaroplastia Superior, Exérese de 
Pterígio e realizadas 555 (Quinhentos e 
Cinquenta e Cinco) consultas a pacientes 
beneficiários e servidores do HPM, conforme 
estabelecido no termo de cooperação. 
 

 

Atividades de Apoio da FUNDAHC 

utilizando o Fundo Institucional da UFG: 

 

Conforme determina as Resolução de Nº. 

09/2006 da Universidade Federal de Goiás, são 

consideradas como atividades de prestação de 

serviços remunerados, para efeito da referida  

Resolução, as atividades desenvolvidas em:  

I. Cursos de pós-graduação lato sensu; 
II. Cursos de extensão e treinamentos;  
III. Consultorias e assessorias; 
IV. Convênios ou contratos de 

cooperação técnico-científica ou 
artístico cultural; 

V. Projetos de pesquisa e atividades de 
extensão. 

A FUNDAHC, em atendimento a essa 
Resolução da UFG, transferiu no ano de 2015 
das contas dos projetos de pesquisa e de 
extensão para a conta corrente denominada 
Fundo Institucional administrada pela 
Fundação, o percentual de 3% das receitas dos 
projetos desenvolvidos no HC/UFG com o 
apoio administrativo e financeiro da 
FUNDAHC, representando no ano de 2015 a 
receita no valor total de R$ 125.871,10 para o 
Fundo Institucional da UFG, que teve sua 
aplicação total em 2015 em vários Setores da 
UFG, a título de ganho econômico para a 
Universidade Federal de Goiás, conforme 
demonstrado na planilha ao lado.  

 

Aquisição de Materiais/Equipamentos  e  Serviços 
realizados com o  Fundo Institucional /UFG 

administrados pela FUNDAHC – conta nº 18.547-7 
 

Item 
  

Razão  
Social 

Material / 
Equipamento 

NF 
 

Valor 
(R$) 

1 
 
 
 
 

Casa do 
Sindico 
LTDA 

Aquisição de 
Espelho 
Convexo 

destinado a 
Portaria da 

Casa do 
Estudante 

UFG 

33873 
 
 
 
 

 196,00 
 
 
 
 

2 
 
 
 

Mendes 
Ferragens 

LTDA 

Aquisição de  
Materiais 
diversos 

destinados a 
Casa dos 

Estudantes da  
UFG 

Div. 
 
 
 

7.172,00 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

JFC 
Distribuido-
ra de Equip. 
Eletronicos 
LTDA-ME 

Aquisição de 
Materiais para 
Instalação de 

Motor 
Elétrico em 
Portão de 

Acesso a Casa 
do Estudante 

UFG 

234 
 
 
 
 
 
 

 
2.028,00 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

Cleomar da 
Cruz 

Lacerda 
Junior  

Serviço de 
Instalação de 
Insulfilme na 
Portaria da 

Casa do 
Estudante 

UFG 

40 
 
 
 
 

 200,00 
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5 
 
 
 
 

Capitalshop 
LTDA 

Aquisição de 
Materiais 

Diversos para 
adequações 
no Prédio de 
História do 

Campus II da 
UFG 

6227 
 
 
 
 

 
27.683,77 

 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

Catral 
Refrig. e 

Eletrodom. 
Ltda 

Material 
Permanente 

(forno 
industrial) 
destinado a 

casa do 
estudante 

UFG 

33954 
 
 
 
 

 
2.796,00 

 
 
 
 

7 
 
 
 

Rede 
Distribuidor

a LTDA 

Material 
Permanente 
(televisão) 
destinado a 

Casa do 
Estudante 

UFG 

313163 
 
 
 
 
 

 
4.737,00 

 
 
 
 

8 
 
 
 

Mendes 
Ferragens 

LTDA 

Aquis 
Material 

destinado a 
casa do 

estudante 
UFG 

14212 
 
 
 

 
2.877,00 

 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mendes 
Ferragens 

LTDA 

Materiais 
diversos 

(antenas para 
TV, cabos, 
lâmpadas, 

materiais para 
recuperação 

de banheiros e 
manutenção 
elétrica na 
Casa dos 

Estudantes, 
Unidades 

Acadêmicas e 
Setores 

Administrati-
vos da UFG 

 
 
 
 

Div. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37.633,43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

Diego da 
Silva Maia 

Aquisição de 
uma máquina 

gráfica de 
acabamento 

Hot Stamping 
para o Centro 

Gráfico da 
UFG 

355401 
 
 
 
 
 

 
7.000,00 
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11 
 
 
 
 
 
 

Josemilia 
Com de 

Moveis e 
Eletrodomés
ticos LTDA 

Materiais 
Permanentes 
(8 purificador 

de água e 4 
fornos 

microondas) 
destinado a 

casa do 
estudante 

UFG 

 
 
 
 
 

Div. 
 
 
 
 
 
 

 
6.952,00 

 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 

São Jorge 
Shopping da 
Construção 

Aquisição de 
Materiais para 
recuperação 

das 
instalações da 

Casa dos 
Estudantes da 

UFG 

Div 
 
 

. 

1.832,04 
 
 
 

13 
 
 
 

JD 
Comercial 

de Limpeza 
Ltda 

Materiais e 
acessórios 

para os 
banheiros da 

Casa dos 
Estudantes da 

UFG  

Div 
 
 

.  

1.240,00 
 
 
 

14 
 
 

Vidrotemper 
Ltda 

Espelhos para 
os banheiros 
da Casa dos 

Estudantes da 
UFG 

Div. 
 
 

778,00 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

Termoambi-
ental do 

Brasil Ltda 

Contratação 
de Empresa 

especializada 
para 

recuperação 
dos sistemas 

de 
aquecimento 

solar dos 
prédios das 
Casas dos 

Estudantes da 
UFG 

Div. 
 
 
 
 
 
 

15.950,00 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

Mendes 
Ferragens 

Ltda 

Aquisição de 
Materiais para 
instalação de 
cerca elétrica 
na Casa IV da 
UFG situada 
no Setor Sul 

Div 
 

. 

696,73 
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15. Relatório de Desempenho das Atividades Executadas em 2015 
 

 
As atividades desenvolvidas pela FUNDAHC no exercício de 2015 apresentaram 

inúmeros indicadores e parâmetros objetivos que demonstram os ganhos efetivos obtidos pela 
Universidade Federal de Goiás na gestão de projetos de ensino, pesquisa e extensão realizados 
com o apoio da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG - FUNDAHC, conforme se 
pode observar abaixo: 

 
Desempenho Operacional: Em relação ao pessoal envolvido nos projetos do Hospital 

das Clínicas da UFG apoiados pela Fundação no exercício de 2015, do total dos 1723 
funcionários envolvidos na administração do Hospital das Clínicas da UFG, 1211 funcionários 
são provenientes da instituição apoiada (UFG), representando um percentual de 70,3% de 
pessoal da UFG, o que justifica a relação entre a Fundação e a UFG, atendendo à legislação que 
estabelece o parâmetro de pelo menos 2/3 (dois terços) de pessoal da instituição apoiada. 

 
Desempenho Financeiro: Apresentamos nos quadros e gráficos a seguir a evolução 

entre as receitas de gestão da Fundação (exclusive os contratos e convênios) e a despesas totais 
com manutenção da Fundação. Nota-se que a despesa de manutenção da entidade foi 
proporcional ao volume das receitas nos últimos 04 anos, o que demonstra o equilíbrio 
administrativo entre as receitas e as despesas no período. 

 

17 
 
 
 
 
 

Mendes 
Ferragens 

Ltda 

Aquisição de 
Materiais 

diversos  para 
reforma de 

banheiros da 
Faculdade de 
Direito e Casa 

dos 
Estudantes da 

UFG  
 

Div. 
 
 
 
 
 

5.458,94 
 
 

 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 

Central 
Placas Ltda 

Contratação 
de empresa 

para 
confecção e 
instalação de 

placas de 
aviso de alerta 
e prevenção 

de 
transmissão 
de doenças 

causadas por 
carrapatos na 

Escola de 
Veterinária da 

UFG 

Div. 
 
 
 
 
 
 
 

7.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
TOTAL:  R$  132.035,27 
  

   
  



É importante ressaltar que, n
viabilização do funcionamento da Fundação correspondeu a 
arrecadados no exercício, excluindo as receitas de contratos e convênios, percentual este 
considerado muito bom em relação ao volume de recursos administrados.

 
Conclui-se, com isso, que a administração da entidade é feita de forma bastante 

equilibrada, conforme é demonstrando através dos dados financeiros apresentados no presente 
relatório, com o uso racional 
apoiada, o que pode ser constatado por meio da demonstração gráfica a seguir.

 
Índice de Eficiência

administrativas totais da Fundaç
Ressalte-se que quanto menor o índice, maior é a eficiência.

 
» Despesas Operacionais e Administrativas 
» Recursos Totais Gerenciados dos Projetos 
» Índice de Eficiência
                                                 

Em 2015 as receitas da FUNDAHC provenientes de convênios e contratos 

as instituições públicas e privadas totalizaram a importância de R$ 

nove milhões, setecentos e dezoito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos

superando a receita arrecadada em 2014 que foi de R$ 

novecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos). Os 

valores acima são provenientes de receitas recebidas através de transferências da Universidade 

Federal de Goiás, da Secreta

Farmacêuticas Nacionais e Internacionais, financiadoras de pesquisas clínicas desenvolvidas no 

âmbito do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás.
 

Quadro Demonstrativo da 
Origens das Receitas 

Universidade Federal de Goiás
Secretaria Municipal de Saúde
Outras Receitas 
Total  
Fonte: Departamento de Contabilidade 
 
 

 

Fonte: Departamento de Contabilidade 

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

1 2

29.356.200,91

É importante ressaltar que, no exercício de 2015, o investimento total realizado na 
viabilização do funcionamento da Fundação correspondeu a 31,22 % do total de recursos 
arrecadados no exercício, excluindo as receitas de contratos e convênios, percentual este 

relação ao volume de recursos administrados. 

se, com isso, que a administração da entidade é feita de forma bastante 
é demonstrando através dos dados financeiros apresentados no presente 

racional dos recursos arrecadados em função dos projetos da Instituição 
apoiada, o que pode ser constatado por meio da demonstração gráfica a seguir.

Índice de Eficiência: este índice é calculado dividindo-se as despesas operacionais e 
administrativas totais da Fundação pelos recursos totais de todos os projetos por ela gerenciados. 

se que quanto menor o índice, maior é a eficiência. 

» Despesas Operacionais e Administrativas  – R$ 2.267.064,12 
» Recursos Totais Gerenciados dos Projetos – R$ 66.537.612,55 

dice de Eficiência = 0,034 o que corresponde a  3,4% 
                                                                        

2015 as receitas da FUNDAHC provenientes de convênios e contratos 

as instituições públicas e privadas totalizaram a importância de R$ 69.718.359,70

nove milhões, setecentos e dezoito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos

superando a receita arrecadada em 2014 que foi de R$ 66.985.538,57 (Sessenta e seis milhões, 

novecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos). Os 

valores acima são provenientes de receitas recebidas através de transferências da Universidade 

Federal de Goiás, da Secretaria Municipal de Saúde e de contratos firmados com Indústrias 

Farmacêuticas Nacionais e Internacionais, financiadoras de pesquisas clínicas desenvolvidas no 

âmbito do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás.  

Quadro Demonstrativo da Evolução da Receita da FUNDAHC ( R$ ) 2012 a 2015
2012 2013 2014

Universidade Federal de Goiás 20.780.666,75 21.763.150,87 22.589.751,12
Secretaria Municipal de Saúde   27.575.432,73 42.420.436,36

8.575.534,16 4.338.214,33 1.975.351,09

29.356.200,91 53.676.797,93 66.985.538,57
Fonte: Departamento de Contabilidade – FUNDAHC 

 

Fonte: Departamento de Contabilidade – FUNDAHC 

2 3 4 5

29.356.200,91

53.676.797,93

66.985.538,57
69.718.359,70

Unniversidade Federal de Goiás

Secretaria Municipal de Saúde

Outras Receitas

Total 

116 

o exercício de 2015, o investimento total realizado na 
do total de recursos 

arrecadados no exercício, excluindo as receitas de contratos e convênios, percentual este 

se, com isso, que a administração da entidade é feita de forma bastante 
é demonstrando através dos dados financeiros apresentados no presente 

recursos arrecadados em função dos projetos da Instituição 
apoiada, o que pode ser constatado por meio da demonstração gráfica a seguir. 

se as despesas operacionais e 
ão pelos recursos totais de todos os projetos por ela gerenciados. 

2015 as receitas da FUNDAHC provenientes de convênios e contratos firmados com 

69.718.359,70 (Sessenta e 

nove milhões, setecentos e dezoito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), 

(Sessenta e seis milhões, 

novecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos). Os 

valores acima são provenientes de receitas recebidas através de transferências da Universidade 

ria Municipal de Saúde e de contratos firmados com Indústrias 

Farmacêuticas Nacionais e Internacionais, financiadoras de pesquisas clínicas desenvolvidas no 

R$ ) 2012 a 2015 
2014 2015 

22.589.751,12 23.202.825,39 
42.420.436,36 42.640.535,24 
1.975.351,09 3.874.999,07 

66.985.538,57 69.718.359,70 

Unniversidade Federal de Goiás

Secretaria Municipal de Saúde

Outras Receitas



Evolução das Receitas 

Origens das Receitas e 
Despesas 

Receitas de Gestão  

Despesas de Gestão 

Superávits  

Fonte: Depto de Contabilidade 

 

 

 

  

  

  

   

 

Diretor Executivo da FUNDAHC

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

2012

Evolução das Receitas x Despesas de Gestão da 
Fundação (em R$ ) 2012 a 2015

PERCENTUAL MÉDIO DAS RECEITAS E DESPESAS DE 
GESTÃO DA FUNDAÇÃO DE 2012 A 2015

 da Fundação x Despesa da Fundação (R$ ) 2012 a 2015

2012 2013 2014 

1.545.051,98 2.131.309,45 2.751.965,78

895497,83 1.577.065,18 1.866.264,71

649.554,15 554.244,27 885.701,07

Fonte: Depto de Contabilidade - FUNDAHC 

  

   

   

   

   

 Goiânia, 18 de Fevereiro de 2016 

 

José Antonio de Morais 
Diretor Executivo da FUNDAHC 

2012 2013 2014 2015

Evolução das Receitas x Despesas de Gestão da 
Fundação (em R$ ) 2012 a 2015

Receita

Despesa

PERCENTUAL MÉDIO DAS RECEITAS E DESPESAS DE 
GESTÃO DA FUNDAÇÃO DE 2012 A 2015

68,78%

31,22%
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da Fundação x Despesa da Fundação (R$ ) 2012 a 2015 

2015 

2.751.965,78 3.175.931,08 

1.866.264,71 2.267.064,12 

885.701,07 908.866,96 

 

 

 

 

 

Receita

Despesa

68,78%

31,22%


