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MP aprova atuação do
Banco de Sangue do HAJ

A

conclusão do procedimento
administrativo instaurado para
investigar suposta irregularidade no
fornecimento de hemoderivados a
hospitais privados de Goiânia pelo
Hospital Araújo Jorge foi anunciada no
dia 21 de novembro. A promotoria de
saúde concluiu que é direito da ACCG
efetuar cobrança de valores pelos
serviços, sem prejuízo da continuidade
no fornecimento dos produtos derivados de sangue, destinados a suprir a
demanda dos atendimentos cobertos
pelo SUS, uma vez que Lei
nº10.205/2001 define o que seja nãocomercialização do sangue e a possibilidade de remuneração de seus
insumos.
No que diz respeito às unidades
hospitalares ouvidas (Hospital Santa
Helena, Hospital São Francisco e
Hospital Santa Mônica), o promotor de
justiça Isaac Benchimol declarou que
não atuaram com o mínimo indicativo
de infração, seja na esfera da ética,
administrativa ou criminal.
O documento do Ministério Públi-

co ainda esclarece que a ACCG
firmou contrato
com a Clínica
Biocord com o
objetivo de que a
empresa promovesse transfusão
de hemocomponentes nos usuários do Hospital Araújo Jorge, dentro
dos parâmetros legais e de acordo com
a técnica usual, acompanhando todo o
processo de transfusão e dando suporte
médico para eventuais intercorrências.
No entanto, o contrato venceu em 19 de

julho e esta contratação não era necessária para que se realizasse as infusões,
pois a ACCG dispõe de autorização
legal para proceder diretamente o fornecimento dos hemoderivados, inclusive as infusões, tendo a instituição
assumido esse serviço.
A ACCG enaltece o trabalho de
investigação do Ministério Público que
trouxe à tona o esclarecimento dos
fatos, informando a sociedade sobre os
serviços prestados pelo Banco de
Sangue do Hospital Araújo Jorge,
unidade operacional da ACCG, referência no tratamento do câncer da
região Centro-Oeste.

Show de Zezé Di Camargo e Luciano
beneficia Hospital Araújo Jorge

A

apresentação da dupla Zezé Di
Camargo e Luciano na Atlanta
Music Hall, no dia 3 de dezembro, foi
prestigiada por centenas de pessoas. A
casa ficou lotada para o show Arte,
Emoção e Vida com renda revertida
para cinco instituições filantrópicas,
uma delas a ACCG/Hospital Araújo
Jorge. O valor arrecadado com a venda
dos ingressos será aplicado no Setor de
Oncologia Pediátrica. O evento
também teve a colaboração dos
humoristas Nilton Pinto e Tom
Carvalho que animaram o público
antes do show. No repertório, a dupla
resgatou sucessos da carreira e

apresentou as novas músicas lançadas
há pouco no 13º álbum da carreira.
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Projeto Biblioteca Solidária atende
pacientes do Hospital Araújo Jorge
O

Projeto Biblioteca Solidária do
Sesc Universitário leva literatura
aos pacientes de hospitais, promovendo momentos de relaxamento no ambiente hospitalar. Com a apresentação
teatral “Os Contadores de História”,
os atores interagem com os pacientes e
transformam os momentos de espera.
A peça foi encenada em novembro e
dezembro no Setor de Oncologia Pediátrica e nos corredores do ambulatório do Hospital Araújo Jorge, unidade
operacional da ACCG, onde pacientes
e acompanhantes aguardam por consultas e exames. A iniciativa de trazer o
projeto do SESC para o hospital foi dos
setores de Hotelaria, Serviço Social,
Psicologia e Enfermagem.
Atores do Projeto em apresentação no ambulatório do Hospital Araújo Jorge.

Casais prestigiam
ACCG ganha Prêmio Residente
Noite Romântica
trabalho vencedor, “Estudos de Corte

A

2ª edição da “Noite
Romântica - Jantar
Dançante” foi prestigiada por
cerca de 300 pessoas. O Núcleo de
Assistência Social (NAS), unidade
operacional da ACCG, organizou
o evento realizado no Salão Nobre
do Clube Jaó, no mês de
novembro, que contou com o
apoio da Grafsafra e do Clube que
cedeu o espaço.
O show encantou os casais que
dançaram ao som do repertório
romântico dos músicos William
José e Miriam Tereza e banda
Página Três. Toda renda
arrecadada com o evento será
revertida para os trabalhos
assistenciais da instituição.

Dra. Luciana Castro Dourado, Dr. Adriano Augusto Peclat de
Paula, Dra. Keyci Shizue Ito Tabata, Dr. Sérgio Batista dos Santos e Dra. Nilceana Maya Aires Freitas.

O

Hospital Araújo Jorge/ACCG foi o
vencedor do 2º Prêmio Residente
realizado pela Comissão Estadual de
Residência Médica de Goiás (CEREM). O

Comparando Resultados de Pacientes
com Câncer de Próstata localizado
submetidos à Prostatectomia Radical ou
Radioterapia”, dos autores Sérgio Batista
dos Santos, Luciana Castro Dourado,
Keyci Shizue Ito Tabata, Nilceana Maya
Aires Freitas e Adriano Augusto Peclat de
Paula garantiu o prêmio à ACCG pelo
segundo ano consecutivo. A proposta do
Prêmio Residente é estimular a produção
científica entre os profissionais da
Medicina. A premiação será em 26 de
janeiro e os autores premiados receberão
certificados, troféu e R$ 5.000,00.
A Cerem Goiás aceitou trabalhos de
qualquer área da Medicina e escolheu
aqueles de conteúdo temático que se
aproximaram do formato e adequação
metodológicas de acordo com os critérios
de aceitação das Revistas Científicas.

Boletim

Informativo

3

Voluntários promovem Natal dos pacientes

A

festa de Natal dos pacientes do
Hospital Araújo Jorge, unidade
operacional da Associação de Combate
ao Câncer em Goiás, reuniu mais de
duzentas pessoas no auditório do
hospital no dia 17 de dezembro. A data é
comemorada todos os anos pela equipe
de festa dos voluntários.
A Festa de Natal deste ano contou
com a presença da Primeira Dama do
Estado, Raquel Rodrigues, do ViceGovernador, Ademir Menezes, e de sua
esposa, Sônia, além de vários contribuintes e colaboradores. O Comediante
Juquinha mais uma vez foi o mestre de
cerimônia e conduziu a programação

RECONHECIMENTO

ACCG ganha
4º Prêmio Stile

A

Associação de Combate ao
Câncer em Goiás recebeu
mais uma vez o Prêmio STILE
Solidariedade Social, promovido
pela Revista Stile para premiar
empresas que promovem a
prática de ações sociais. A entrega
do 4º Prêmio STILE foi realizada
no dia 19 de dezembro.

Apresentação artística na programação da festa.

que ficou por conta do grupo Superfantástico, do cantor Willian José e das
duplas Amaury e Xexéu e Matão e
Monteiro. Pianistas mirins, alunos da
professora Marina Machado, também
encantaram o público presente.
Outra visita especial foi a do ator
global Jovane Nunes, o personagem "Zé
Pimenteira" do programa Zorra Total.
Em Goiânia para apresentação da peça

Recital arrecada
doações para Pediatria

SEBRAE-GO promove
campanha para ACCG

O

s colaboradores do SEBRAEGoiás promoveram uma
campanha de arrecadação durante
todo o 2º semestre de 2008. As doações em dinheiro foram recebidas
durante festas e eventos promovidos pelo SEBRAE. Ao final de
dezembro a ACCG recebeu um
cheque no valor de R$ 9.300,00.

Dingou Béus, o ator que é goiano de
Porangatu fez questão de participar do
evento.
O Coral da Assembléia Legislativa
fez uma apresentação ao final da festa e
o Papai Noel fez a distribuição de presentes para todos os pacientes. Os brinquedos e kits de higiene distribuídos
foram doados por servidores da
Assembléia e voluntários anônimos.

Marina e Adriano em apresentação no Recital.

O

“1º Solidariedade In Concert”
reuniu no dia 18 de dezembro,
no palco do teatro do Sesc Cidadania, o
tenor Adriano Pinheiro e a pianista

Marina Machado. A abertura foi apresentada por pianistas mirins, alunos
da pianista e professora Marina.
O objetivo do encontro musical era
arrecadar doações para as crianças que
estão em tratamento no Hospital
Araújo Jorge, unidade operacional da
Associação de Combate ao Câncer em
Goiás. O evento, patrocinado pelo Sesc
Goiás e Gráfica e Editora América,
teve o apoio das lojas de brinquedos
Harry´s. Na noite beneficente foram
arrecadadas doações de latas de leite
em pó, pacotes de fralda descartável e
brinquedos.
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Duplas sertanejas visitam HAJ
A

s duplas Guilherme e Santiago e
João Neto e Frederico visitaram o
Hospital Araújo Jorge, unidade operacional da ACCG, no mês de novembro. No Setor de Oncologia Pediátrica,
os cantores encontraram os pacientes
em uma sessão de musicoterapia. O
momento foi dividido com as duplas
que cantaram e encantaram as crianças
e acompanhantes.
Depois de conhecerem a Pediatria,
eles fizeram uma apresentação no
auditório do hospital onde estavam os
pacientes dos outros setores da
unidade. Na oportunidade, Guilherme
e Santiago e João Neto e Frederico
fizeram a doação de um valor em
dinheiro que será destinada para a
compra de medicamentos. A visita foi

Duplas cantando para pacientes e acompanhantes na sala de ludoterapia.

acompanhada pelo Programa Terra
Nativa que é exibido na TV Band, às

sextas-feiras e apresentado por
Guilherme e Santiago.

ACCG divulga resultado da
Campanha de Câncer de Pele

A

Banco de Sangue
no Dia do Doador

N

o dia Nacional do Doador
Voluntário de Sangue, comemorado em 25 de novembro, o Banco de
Sangue do Hospital Araújo Jorge, unidade operacional da ACCG, instalou
um ponto de coleta externo na sede da
Unimed Goiânia. A ação foi uma
iniciativa da diretoria da Unimed para
estimular a doação entre colaboradores e médicos da cooperativa. O
resultado superou as expectativas,
alcançando 134 doadores aptos para
coleta. Um dia antes da ação, a equipe
do Banco de Sangue ministrou em dois
horários uma palestra explicativa
sobre a doação de sangue.

ACCG divulgou o resultado
da Campanha Nacional de
Câncer de Pele realizada em novembro no Hospital Araújo Jorge e na
Unidade Oncológica de Anápolis,
unidades operacionais da ACCG.
Equipes médicas ofereceram
atendimentos gratuitos, exames
completos da pele e orientações sobre os cuidados com a exposição

solar e prevenção para 962 pacientes, 662 no Hospital Araújo Jorge e
300 na Unidade Oncológica de
Anápolis. Dos pacientes atendidos,
146 tiveram algum tipo de câncer
diagnosticado. Os casos de diagnósticos positivos foram encaminhados
para tratamento ou cirurgia no
Hospital Araújo Jorge e no Hospital
das Clínicas.
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