
Relatório Anual 2005

Amor  e Tecnologia
para Vencer o Câncer



ACCG uma História



de Solidariedade.
50 anos de trabalho e amor na luta contra o câncer.



PUBLICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS

Tiragem: 1000 exemplares

PRODUÇÃO:
Assessoria de Comunicação
e-mail: accg.aco@cultura.com.br

REVISÃO E TEXTOS:
Alessandra Bizerra (ACO)

COLABORAÇÃO:
Jucélia Alves de Freitas (SCS)

FOTOS:
José Olímpio de Siqueira, Débora Lourenço e Arquivo ACCG

EDIÇÃO E PROGRAMAÇÃO VISUAL:
Carla Ferreira

IMPRESSÃO:
Grafopel Gráfica e Editora LTDA



Sumário

Identificação 6

Registros da ACCG 7

EDITORIAL 8

HISTÓRICO – Primeira  Década 1956 a 1965 10

Relatório Anual 2005: HAJ –  Hospital Araújo Jorge 18

HISTÓRICO – Segunda Década 1966 a 1975 30

Relatório Anual 2005: IEP –  Instituto de Ensino e Pesquisa 37

HISTÓRICO – Terceira Década 1976 a 1985 48

Relatório Anual 2005: NAS – Núcleo de Assistência Social 52

HISTÓRICO – Quarta Década 1986 a 1995 60

Relatório Anual 2005: PRE – Sistema de Prevenção 66

HISTÓRICO – Quinta  Década 1996 a 2005 74

Relatório Anual 2005: UOA – Unidade Oncológica de Anápolis 85

HISTÓRICO – ACCG nos dias de Hoje 90

Relatório Anual 2005: SCR – Setor de Captação de Recursos 95

Relatório Anual 2005: DE – Dados Estatísticos 100

Galeria 132

Anexo



Identificação
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Diretor Técnico
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Diretor Clínico
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Registros da ACCG

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos

Concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social

(RCEAS 1345/2005)

Conselho Municipal de Assistência Social de Goiânia

(Sob o n° 0058 no livro 01 de registro das entidades)

Considerada de Utilidade Pública Federal

(Proc. n° 18.075/72 - Ministério da Justiça)

Considerada de Utilidade Pública Estadual

(Lei 2.586/59)

Considerada de Utilidade Pública Municipal

(Lei n° 1.897/61)

Filiada à Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de Goiás

Filiada à Sociedade Brasileira de Cancerologia

Filiada à Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica

Membro da Associação Brasileira de Instituições

Filantrópicas de Combate ao Câncer - ABIFCC

Membro da Associação de Hospitais do Estado de Goiás

Registro no Instituto Nacional do Câncer – INCA
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A aproximação e os preparativos para a comemoração do

cinqüentenário da Associação de Combate ao Câncer em Goiás

(ACCG) mobilizaram  as atividades da instituição em 2005. Os

Editorial

eventos que temos promovido e que acontecerão durante todo o ano de 2006

não se justificam pela simples comemoração. Trata-se de um período de

celebrarmos a posição que ocupamos ao completarmos quase meio século no

combate ao câncer e divulgarmos, cada vez mais, o nosso trabalho.

A Associação de Combate ao Câncer em Goiás atinge essa idade com uma

imagem mais do que positiva perante os seus públicos, é reconhecidamente

uma instituição que tem, diante de inúmeras dificuldades, conseguido se manter

e realizar um trabalho sério.

Nesses 50 anos de existência a ACCG nunca se afastou de sua missão:

“prevenir, diagnosticar, controlar, tratar e combater o câncer, promover a

educação, o ensino, a pesquisa, o aprimoramento técnico-científico e colaborar

no campo específico dos poderes públicos e particulares”.

As dificuldades financeiras estiveram sempre presentes, mas persistimos

no nosso compromisso e não permitimos que a qualidade dos serviços que

oferecemos fosse reduzida diante de tais dificuldades.

Orgulho-me de estar à frente da ACCG nesse momento tão especial. O

nosso mérito se justifica pelo trabalho que temos realizado com competência

e comprometimento. Felizmente contamos com uma equipe de trabalho que

não mede esforços na nossa luta: nossos empregados trabalham com afinco, o

corpo clínico se aprimora técnica e cientificamente para oferecer o melhor

aos nossos pacientes, e os nossos voluntários se dedicam cada vez mais.

Além disso, contamos com o apoio da sociedade, que sempre reconheceu

a importância da instituição e tem realizado diversos tipos de doações.

A iniciativa privada, mais consciente a cada dia de sua responsabilidade social,

tem estabelecido parcerias com a ACCG extremamente importantes.

O governo (Federal, Estadual e Municipal) também se faz parceiro desde a

fundação da instituição. E a imprensa reforça cada vez mais a nossa imagem

institucional.
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Dra. Criseide Castro Dourado

Presidente da ACCG

Diante desse cenário a ACCG completa cinqüenta anos com uma história
de vida memorável e que vai ao encontro do desenvolvimento do nosso estado.
É um prazer presidir, pela terceira gestão consecutiva, uma instituição que se
desenvolveu com primor e que projeta o nosso Estado, já que é referência nacional
e internacional, no que se refere ao combate ao câncer.

Concluímos o ano de 2005 com resultados muito positivos. Nossas
dificuldades continuam presentes, mas também se fez presente durante todo
o ano o nosso engajamento e a busca por continuar cumprindo a nossa missão.

Apesar das tabelas do SUS – Sistema Único de Saúde, não terem sido
reajustadas de acordo com as reais necessidades provocando um aumento do
déficit orçamentário, trabalhamos concentrados no Programa de Redução de
Custos da ACCG,  o qual foi implementado no início do ano, e que resultou em
grandes economias e na redução das nossas despesas, possibilitando ainda a
conclusão de alguns projetos.

Destaco aqui a concretização de projetos como a inauguração da sala de repouso
pós-cirúrgico; o avanço das obras do nosso futuro Centro Médico que será inaugurado
no próximo ano, dentre tantos outros, que constam no presente relatório.

No ano de 2006, assim como aconteceu em 2005, a ACCG manterá sua
participação no Conselho Estadual de Saúde, através da vice-presidência, e
como Suplente no Conselho Municipal de Saúde. Essas participações permi-
tem à nossa instituição, lutar, juntamente com as outras instituições de Goiânia
e de todo o Estado de Goiás, para que tenhamos condições de melhorar os
nossos serviços e atender melhor os nossos pacientes.

Assim como nos anos passados, em 2005, obtivemos grande apoio do governo
que nos doou: quatro mesas cirúrgicas e dois focos através da Organização das
Voluntárias de Goiás; trinta cadeiras de rodas da Agência Prisional; as homenagens
que nos foram feitas em solenidades especiais na Assembléia Legislativa do Estado
Goiás; as emendas propostas por deputados federais e estaduais que foram
aprovadas liberando verbas  à ACCG, entre tantas outras contribuições.

Na iniciativa privada destacamos em 2005 as campanhas realizadas por
organizações que além de resultarem em doações significativas divulgaram a nossa
instituição nos meios de comunicação e junto à sociedade.

Nesse contexto encerramos o ano de 2005 com resultados relevantes e
certos de que a Associação de Combate ao Câncer em Goiás completará o
seu cinqüentenário com uma história de muita luta, onde sempre estiveram

presentes, na nossa instituição, o amor e a tecnologia para vencer o câncer.

Dra. Criseide Castro Dourado



O Dr. Alberto Augusto de Araújo Jorge  (ao centro)

mostrando ao então Governador Mauro Borges  (à direita)

 Exposição Educativa sobre o Câncer - 1960



O Dr.  Alberto Augusto de Araújo Jorge

valorizava informar a população e

educá-la sobre o câncer defendendo a

necessidade de prevenção, além da

possibilidade de cura.
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N o ano de 1913, em

Alagoas, Maceió, nascia

o futuro médico, que

graduou-se em 1938 na Bahia, Dr.

Alberto Augusto de Araújo Jorge.

Mais tarde, em 1955, mudou-se

para Goiânia com a família, cidade

no centro do Brasil, na época com

pouco mais de 70.000 habitantes.

A ACCG iniciou suas atividades

em 1956 tendo como sede

provisória o Pa vilhão Dom

Emanuel, cedido pela Santa Casa

de Misericórdia de Goiânia.

Sede Provisória da Associação de Combate ao Câncer em Goiás – 1956

 HISTÓRICO –  Primeira  Década 1956 a 1965
1 3



Sede Provisória da Associação de Combate ao Câncer em Goiás – 1956

Em 1956, Dr. Alberto Augusto de Araújo Jorge lidera um grupo de

médicos e, com o apoio do Rotary Clube de Goiânia, funda a Associação

de Combate ao Câncer em Goiás. Era 20 de janeiro, logo no início do

ano, que ele concretizava um sonho: iniciar no Estado de Goiás uma ár-

dua e longa luta contra o câncer.

Doença muito temida na época, que se disseminava pelo país, com

poucas alternativas de tratamento e que atingia pessoas de todas as raças e

classes sociais. Acompanhado de muito preconceito, medo e desconheci-

mento o câncer atingia cada vez mais pessoas.

Idealista e arrojado, o Dr. Araújo Jorge abraça a causa e passa então a

defender esta luta conseguindo com muito esforço e dedicação fazer prospe-

rar a ACCG, instituição hoje com meio século de vida e que tem projeção

nacional e internacional no que se refere a tratamento de câncer.

A Associação de Combate ao Câncer em Goiás iniciou suas ativida-

des em sede provisória, no Pavilhão Dom Emanuel, localizado na Santa

Casa de Misericórdia de Goiânia, hospital filantrópico que cedeu gentil-

mente o espaço à ACCG. O local funcionava como um centro de

cancerologia e possuía trinta leitos, três consultórios e uma sala de radio-

terapia. A ACCG foi criada com a proposta de atender a uma necessida-

de vigente da época e por isso recebeu muito apoio da sociedade e do
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pôde contar com o apoio do

Governo (Federal, Estadual e

Municipal) o  que possibilitou a

conclusão de muitos projetos da

instituição.

Várias autoridades contribuíram com a ACCG e acompanhavam o seu trabalho

governo. No ano de sua fundação

recebeu a ilustre visita do ex-presi-

dente da República, Dr. Juscelino

Kubistcheck.

Desde a fundação da ACCG

Dr. Alberto mergulhou na luta

contra a doença. Para levar a As-

sociação à frente ele realizou vári-

os projetos que objetivavam não só

a melhoria das condições de trata-

mento, mas também a educação

sobre o tema e a defesa da tese de

que já naquela época o câncer ti-

 HISTÓRICO –  Primeira  Década 1956 a 1965
1 5



Dr. Araújo Jorge em entrevista a uma rádio de Goiânia

Dr. Alberto Araújo Jorge participou de

programas de Rádio e realizou várias

campanhas com megafone em punho

defedendo que o câncer tinha cura.

nha cura. Em 1959, através do seu

esforço e das boas relações políti-

cas que tinha conseguiu iniciar a

construção do Hospital do Câncer.

Já na década de 60 a Associa-

ção de Combate ao Câncer realizava

um trabalho educativo informando

a sociedade goianiense sobre a impor-

tância do combate ao câncer. Em ju-

nho de 1960 a ACCG realizou uma

exposição  sobre o câncer, composta

por painéis informativos sobre a do-

ença.  A exposição foi montada em

frente ao Edifício Goyanazes, no
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Construção do Hospital do Câncer de Goiânia

Em 1959 a ACCG inicia, com muita

dificuldade, a construção do Hospital

do Câncer de Goiânia, inaugurado

oficialmente em março de 1967.

centro da cidade, e foi visitada por

milhares de pessoas, inclusive pelo

então governador do Estado, Sr.

Mauro Borges. Na ocasião Dr.

Alberto Araújo fez uso de um

megafone na porta do edifício, gri-

tando: “o câncer tem cura”.

 HISTÓRICO –  Primeira  Década 1956 a 1965
1 7



O Dr. Araújo Jorge recebeu na ACCG a visita

do ex-presidente da República,  Dr. Juscelino

Kubitschek – Anos 60





Hospital Araújo Jorge

Amor  e Tecnologia
para Vencer o Câncer

RELATÓRIO ANUAL 2005
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 HAJ –  Hospital Araújo Jorge

OHospital Araújo Jorge (HAJ) é a maior e mais antiga unidade da

Associação de Combate ao Câncer em Goiás. Centro de refe-

rência nacional no tratamento de câncer, realiza mais de 90%

dos seus atendimentos através do SUS – Sistema Único de Saúde. Como

nos anos passados, 2005 não foi diferente: o Hospital Araújo Jorge traba-

lhou com muitas dificuldades financeiras e lutou, ao lado de outras institui-

ções filantrópicas, pelo reajuste da tabela de procedimentos do SUS.

Por isso a administração do HAJ concentrou esforços para manter a

qualidade dos serviços que oferece e desenvolveu durante todo o ano uma

série de medidas para reduzir as despesas do hospital, com o objetivo de ame-

nizar os impactos causados pela defasagem da tabela do SUS.

A dose unitária utilizada pelo Setor de Farmácia foi uma medida ado-

tada pelo HAJ que resultou em significativa redução de custos. Ainda neste

Setor foram realizadas a reforma, troca e separação do sistema de ar do

Serviço de Transplante de Medula Óssea (TMO). A Divisão de Farmácia

Cirúrgica também recebeu novo sistema de ar condicionado.

Pacientes do HAJ em tratamento de quimioterapiaAmbulatório Hospital Araújo Jorge – entrada Av. Universitária

2 1



O Setor de Processamento de Roupas foi be-

neficiado com a reforma das máquinas da lavande-

ria e reestruturação do espaço físico, reduzindo em

R$ 10.000,00/mensais o custo do Setor.

Os pacientes que necessitam dos serviços de

emergência passaram a receber atendimento em

novo espaço físico no Setor de Pronto Atendimen-

to, além da humanização desses atendimentos.

No Posto 1 A que realiza atendimentos atra-

vés do Sistema Único de Saúde – SUS foi realiza-

da a reforma e divisão para mais um posto, com

30 leitos cada. Nos demais postos de atendimen-

to tivemos grandes melhorias como: reforma de

todos os leitos e camas dos Postos 1A, 2A, 3A; no

posto 3B foram implantados 08 leitos para o

TMO; ainda no TMO foi feita a troca dos filtros

do sistema de ar.

O Setor de Centro Cirúrgico foi totalmente

reformado (elétrica, hidráulica e manutenção), as

camas cirúrgicas também passaram por reforma, três

bisturis elétricos foram adquiridos e a padroniza-

ção dos antibióticos foi revista. O Setor de Terapia

Intensiva foi todo reformado possuindo atualmen-

te uma sala de repouso pós-cirúrgico com capaci-

dade para nove leitos.

Ambulatório HAJ – Atendimento  SUS

Centro Cirúrgico HAJ

Paciente do HAJ em tratamento de radioterapia Consulta médica no Setor de Radioterapia do HAJ
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gem teve aparelhos radiológicos recondicionados possibilitando um aumen-

to na capacidade de realização diária de exames de raio x e mamografias.

A implantação de novos consultórios e modernos equipamentos foram

os resultados da ampliação do Setor de Fisioterapia.

Um contrato de terceirização também foi feito a fim de viabilizar aten-

dimento na área de medicina nuclear.

Doações:

A Divisão de Esterilização de Materiais do HAJ recebeu o empréstimo

pela Secretaria Estadual de Saúde de uma autoclave com capacidade de 100

lt, de marca SEQLON.

 HAJ –  Hospital Araújo Jorge

Diretoria e Corpo Clínico da ACCG, juntamente com representantes
da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) – Doação de mesas e focos cirúrgicos

2 3



O Centro Cirúrgico foi beneficiado ainda com a doação de três bisturis

elétricos feita por médicos do Hospital; cinco camas cirúrgicas e dois focos

cirúrgicos doados pela OVG/Organização das Voluntárias do Estado de

Goiás em parceria com o Flamboyant Fashion.

A Agência Prisional de Goiás doou 30 cadeiras de roda para o HAJ,

que foram produzidas por reeducandos da instituição.

A nova sala de repouso pós-cirúrgico recebeu doações de voluntários

de dois aparelhos de ar-condicionado e oito camas.

A UTI recebeu uma doação do grupo de anestesistas do HAJ de oito

oxímetros.

Outras implantações,
instalações e inaugurações do HAJ em 2005:

Implantação do setor de conta-corrente;

Implantação da Central de Comissões, onde estão centralizadas todas

as comissões;

Sala de repouso pós-cirúgico
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Faturamento; Diretoria Técnica; Supervisão Administrativa; Instituto de

Ensino e Pesquisa; Enfermagem; Controle e Avaliação; Nutrição e Dietética;

Almoxarifado e sala de repouso/vestiário para empregados.

Instalação de ar condicionado nos setores: Internação e, Controle e

Avaliação;

Controle mais rigoroso no Setor de Enfermagem, com relação às pres-

crições, desperdícios e glosas;

Participação em eventos:

A Secretaria Estadual de Saúde, através do projeto Ação Global do

Estado de Goiás – Governo Itinerante, esteve no Bairro Grajaú no mês

de setembro, atendendo aos assentados do local. O HAJ participou do

 HAJ –  Hospital Araújo Jorge

Governo Itinerante Bairro Grajaú/Goiânia – setembro/2005
Dr. Fernando Cuper tino – Secr etário Estadual de Saúde

Amarildo Brito – Administrador Hospitalar – HAJ
Dra. Criseide Castro Dourado  – Presidente da ACCG

2 5



projeto realizando exames clínicos de prevenção ao câncer de mama, ultra-

sonografias e mamografias.

O Hospital Araújo Jorge esteve presente no Mutirão da Saúde promovi-

do pela Secretaria Municipal de Saúde, nos meses de setembro e outubro.

No dia 10 de dezembro o Hospital Araújo Jorge, juntamente com a

ACCG e a Sociedade Brasileira de Dermatologia, participou da Campa-

nha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele.

Pediatria:

O Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital Araújo Jorge com-

pletou mais um ano mantendo sua classificação junto ao Ministério da

Saúde como 2º maior serviço do Brasil em número de atendimentos

pelo SUS. Em 2005, a Pediatria do HAJ realizou em média 600 consul-

Sala de Quimioterapia – Pediatria
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sessões de quimioterapia, fisioterapia, consultas odontológicas, etc.

Viabilizar cada vez mais serviços exclusivos para as crianças e adoles-

centes em tratamento no HAJ tem sido o maior objetivo desse setor. Ex-

clusividade essa que favorece ao Serviço de Oncologia Pediátrica manter

os serviços caracterizados pela humanização, característica imprescindível

para que sejam amenizadas as dificuldades existentes tanto para a criança

ou adolescente em tratamento, quanto para sua família.

A preocupação com o aprimoramento constante da equipe

multidisciplinar do Setor foi mantida ao longo do ano passado. Os médi-

cos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas,

musicoterapeutas, odontólogos, nutricionistas, professores do Projeto Hoje,

trabalharam conjuntamente durante mais esse ano para oferecerem os me-

lhores serviços aos nossos jovens pacientes.

O sucesso desse setor se deve, além da atuação de sua equipe

multidisciplinar, aos voluntários que muito contribuem, seja através da

dedicação de horas em atividades recreativas para os pacientes, seja na

divulgação do trabalho realizado. Lembramos que  com as diversas doa-

ções feitas no ano passado foi possível a realização da reforma nas enferma-

rias da pediatria  mantendo a qualidade e higiene do local.

 HAJ –  Hospital Araújo Jorge
2 7

Sala de ludo – Pediatria



Em 2005 o Núcleo Esperança, organização não governamental que tra-

balha em prol do Serviço de Oncologia Pediátrica do HAJ realizou os se-

guintes projetos e parcerias:

Reforma e reambientação da sala de ludo;

Projeto Arte sobre Rodas: viabilizou a confecção de murais para expo-

sição dos trabalhos feitos por pacientes;

Projeto Canal: tem como objetivo levar informações sobre a doença,

além de entretenimento para as crianças e seus acompanhantes;

Projeto Arca de Noé: personagens com figurinos caracterizados de ani-

mais que auxiliam na animação e estimulação às crianças internadas;

Projeto de reambientação do 4º andar;

Produção de materiais de divulgação, lanches e materiais para as ativi-

dades educativas e lúdicas.

O Núcleo Esperança iniciou ainda a campanha do 5º Pavimento, que

viabilizará a construção de mais um pavimento no Hospital exclusivo para as

crianças, através da captação de recursos em campanha de sensibilização jun-

to à sociedade, com o apoio dos meios de comunicação, iniciativa privada e

pessoas físicas.

Mais uma vez o Mc Donald´s e Instituto Ronald MacDonald realiza-

ram o McDIA FELIZ, no mês de agosto, e reverteram toda a renda obtida

através da venda dos sanduíches Big Mac para o Serviço.

O Serviço de Oncologia Pediátrica do HAJ recebeu também em 2005

as seguintes doações:

Materiais hospitalares (estetoscópios, umidificadores, etc), reforma

de colchões de 30 camas de acompanhantes, material de reposição (lâm-

padas, extensões, tampos sanitários, etc), colchões e cobertores, material

lúdico (jogos, livros, fitas de vídeo e cd´s), pijamas e camisolas para paci-

entes, gêneros alimentícios diversos, carrinho de oxigênio, doação de

material e aparelhos odontológicos, materiais de construção, vales-trans-

porte, medicamentos e fraldas.

Projeto Arca de Noé,  desenvolvido
pelo Núcleo Esperança
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e pessoas físicas que realizaram doações em 2005:

TRT-Tribunal Regional do Trabalho, Núcleo Es-

perança, Organização das Voluntárias de Goiás, De-

putado Barbosa Neto, Promove Eventos, Faculdades

Alfa e Universo, demais escolas e faculdades colabo-

radoras, Assembléia Legislativa do Estado de Goiás,

Astra Zenica, Vila Bela S/A Agropastoril, Anunciação,

Vitae, Embratel e pessoas físicas que promoveram

eventos beneficentes e voluntários.

Passeios Externos:

O Serviço de Oncologia Pediátrica do HAJ realizou

uma série de passeios para os pequenos pacientes, permi-

tindo que crianças e adolescentes internados pudessem

ter atividades de lazer fora do ambiente hospitalar visan-

do atenuar o seu sofrimento e lhes proporcionar momen-

tos de diversão.

Pacientes do Serviço puderam visitar durante o

ano de 2005: Pesque-pague, Memorial do Cerrado,

Fábrica dos Refrescos Bandeirantes (Coca-Cola), Par-

que Zoológico de Goiânia, além de assistirem ao Show

da Xuxa, realizado no Goiânia Arena, em novembro.

 HAJ –  Hospital Araújo Jorge

Paciente do Hospital Araújo Jorge

em visita a pesque-pague

2 9



Serviço de Psicologia:

O Serviço de Psicologia do HAJ além de realizar atendimentos a

pacientes internados e no ambulatório, está inserido em diversas ativida-

des de Produção Científica, como as do CEPSI (Centro de Estudos e

Pesquisas em Psicologia - UCG), Cursos Básicos e de Especialização (Co-

ordenado pelo IEP – Instituto de Estudo e Pesquisa – ACCG), palestras

para comunidades e cursos interdisciplinares (medicina, fisioterapia,

musicoterapia), são atividades que além de cooperar na formação de no-

vos profissionais, funcionam também como atualização permanente para

o Serviço, e conseqüentemente revertendo esse aprendizado para melho-

ra no atendimento ao paciente e família.

Projetos para 2006:

Em 2006, a Administração do HAJ continuará realizando um traba-

lho que vise à redução dos custos e  ao combate ao desperdício, com o

objetivo de que o déficit orçamentário que atinge toda a Associação seja

minimizado. Além disso, os esforços estarão concentrados na manutenção

da qualidade dos serviços que o Hospital oferece, mantendo sua caracterís-

tica de realizar um atendimento cada vez mais humanizado.

No início de  2006, será inaugurado o novo Setor de Nutrição e

Dietética (SND), prédio cuja construção atendeu todas as exigências téc-

nicas e legais. O funcionamento do novo prédio possibilitará uma eco-

nomia superior a R$ 20.000,00/mensais através da implementação da

Produção de Dieta Enteral pelo SND.



Inauguração do Hospital do Câncer de Goiânia – 1967



O Hospital do Câncer de Goiânia é o

primeiro e maior centro de

tratamento oncológico da região.

Inaugurado em 1967, com 3.820

metros quadrados, oferecendo

serviços de ambulatórios, enfermarias,

laboratórios, apartamentos, salas de

cirurgia, raio x e radioterapia, farmácia,

banco de sangue e centro cirúrgico.
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E m 1967, após pouco mais

de uma década de muito

trabalho, a ACCG inau-

gura a sua primeira e maior unidade

operacional: Hospital do Câncer de

Goiânia. Localizado no Setor Uni-

versitário, área na época sem

grandes edificações, o hospital

apresentava uma estrutura enor-

me, com 3.820 metros , 68 leitos,

7 departamentos e 26 serviços.

Hospital do Câncer de Goiânia,  no alto do Setor Univ ersitário, Av. Universitária

 HISTÓRICO –  Segunda Década 1966 a 1975
3 3



A inauguração do hospital re-

presentou grandes avanços para a

medicina em Goiás, um novo cen-

tro de tratamento de câncer se ins-

talava aqui para atender não só a

demanda de Goiânia e interior

como de outros estados.

A concretização desse sonho do Dr.

Alberto A. Araújo Jorge foi possí-

vel graças à sua luta, que teve a con-

tribuição de toda a equipe que o

acompanhava. A contribuição fi-

nanceira oferecida pelo Governo

Federal na época, através do Minis-

tério da Saúde e ainda o Governo

Estadual, foram imprescindíveis na

concretização do projeto que tor-

nou realidade o Hospital do Cân-

cer de Goiânia.

O Hospital do Câncer de Goiânia

foi inaugurado com uma infra-estru-

tura voltada para a prevenção, diagnós-

tico, tratamento e cura do câncer e cons-

tituiu um marco no desenvolvimento

do Estado. A primeira unidade

operacional da ACCG representava

não só desenvolvimento da saúde na

região Centro-Oeste, mas também nas

atividades assistenciais e educativas, ta-

manha era a dimensão e alcance do tra-

balho realizado por essa instituição.

A inauguração do então Hos-

pital do Câncer se fazia tão repre-

sentativa para o Estado de Goiás que

participaram desse evento autorida-

des da época como:

Humberto de Alencar Castelo

Branco – Presidente da República;

Dr. Raymundo de Moura

Britto – Ministro da Saúde;

Otávio Lage de Siqueira – Go-

vernador de Goiás;

Hospital do Câncer de Goiânia, no alto do Setor Universitário, à Rua 239
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Dr. Íris Rezende Machado –

Prefeito de Goiânia;

Dom Fernando Gomes dos

Santos – Arcebispo Metropolitano;

Dr. Moacyr Alves dos Santos

Silva – Diretor do Serviço Nacional

de Câncer.

O evento marca a consagração

da ACCG como instituição de maior

representatividade no tratamento de

câncer da região o que ia ao encontro

com o desenvolvimento do promissor

Estado de Goiás.

“Guardo em mim, como dire-

tor-Presidente da ACCG e diretor

deste hospital, a sensação do dever

cumprido. Não reivindico para a

minha pessoa, louros nem glórias pois

o que foi feito, tê-lo-ia sido por  qual-

quer outro. Apenas tranqüiliza-me e

me conforta a linguagem dos núme-

ros, confrontada com a obra conclu-

Instalações do Hospital do Câncer de Goiânia – Consulta Médica – Anos 70

 HISTÓRICO –  Segunda Década 1966 a 1975

O Hospital do Câncer de Goiânia

representou o a vanço da medicina

em Goiás, passando a atender à

demanda da região Centro-Oeste.

3 5



Setor de Imagem – Anos 70

Consultório Médico – Anos 70

Recepção – Anos  70
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ída.” Estas foram palavras do Dr.

Alberto Augusto de  Araújo Jorge, fun-

dador e então presidente da ACCG,

em carta ao Presidente da República,

Castelo Branco , na ocasião da inau-

guração do Hospital do Câncer de

Goiânia, dia 02 de março de 1967.

Em 1968, a ACCG cria o

Centro de Estudos do Hospital

do Câncer, sua segunda unidade

operacional. Esse Centro foi cri-

ado com o objetivo de promover

o aprimoramento técnico e

cientifíco de todo o corpo clínico

do Hospital do Câncer.

A Associação, um ano após a

inauguração do Hospital, centro de

referência no tratamento oncológico

se antecipa mais uma vez, quando pas-

sa a investir na educação continuada

não só dos seus profissionais como de

toda a classe de uma forma geral.

No ano de 1970, a ACCG reali-

za uma mudança: o então Hospital do

Câncer passa a se chamar Hospital

Oncológico, e o centro de estudos para

Centro de Estudos do Hospital

Oncológico.

 HISTÓRICO –  Segunda Década 1966 a 1975
3 7



Instituto de Ensino e Pesquisa

Amor  e Tecnologia
para Vencer o Câncer

RELATÓRIO ANUAL 2005
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 IEP –  Instituto de Ensino e Pesquisa

O Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) chega ao final do ano de

2005, consolidando-se como centro de referência e excelência

na formação de pesquisadores e profissionais da área de saúde,

ligados direta ou indiretamente à oncologia.

Como unidade da Associação de Combate ao Câncer em Goiás,

atuou durante todo o ano de 2005 visando conquistar os sonhos e objetivos

traçados no ano anterior, os quais, se concretizaram e foram alicerces para

a inovação e construção de novos projetos. Neste sentido que a equipe do

IEP trabalhou com a força de um verdadeiro grupo, encorajando e

apoiando uns aos outros, que cumprimos as metas técnico-científicas

assumidas no início de 2005, equilibrando a produção de ensino e

pesquisa com os recursos administrativos e financeiros disponíveis.

Como divisão de ensino, nos preocupamos na realização de 13 eventos

científicos teórico-práticos, entre cursos, jornadas, simpósios e mostras

científicas, com a melhoria na qualificação de 679 profissionais da área

médica e paramédica. Essa conquista inédita do IEP foi fruto de trabalho

diurno e noturno semanalmente.

Atuando há mais de 20 anos como instituição de ensino na área de pós-

graduação oncológica, o IEP selou a formação da 14ª turma de Residência

Médica em Cancerologia Cirúrgica, Cancerologia Clínica e Radioterapia.

Além disso, o IEP apoiou e deu suporte técnico-operacional e científico para

a realização de 7(sete) teleconferências via conexão médica (NETGASTRO),

e terminou o ano com 44 reuniões científicas, as quais trouxeram

conhecimento semanal aos profissionais que atuam diariamente nesta

instituição, na luta contra o Câncer.

Em 2005, o IEP reestruturou o sistema de estágios na ACCG,

entre profissionais e acadêmicos dos níveis superior e médio, em diferentes

áreas de atuação, além de consolidar as parcerias com a Universidade

Federal de Goiás (UFG), Universidade Católica de Goiás (UCG),

Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), Universidade Paulista

3 9



(UNIP), Colégio Clássico, Colégio Sena Aires, Colégio Oswaldo Cruz,

Colégio São Vicente de Paula.

O IEP também esteve à frente na manutenção e ampliação do acervo

da biblioteca, além do suporte técnico diário para levantamentos bibliográficos

via BIREME e CAPES, aos profissionais internos e externos da Associação de

Combate ao Câncer em Goiás.

Como divisão de pesquisa, o IEP apoiando o Registro de Câncer de Base

Populacional de Goiânia (RCBP), atualizou dados sobre incidência e

mortalidade por câncer, uma vez que esses são fundamentais para definir o

papel de fatores de risco, e assim estabelecer prioridades na prevenção,

planejamento e gerenciamento dos serviços de saúde. Esse trabalho permanente

do RCBP, coloca a ACCG dentre as mais conceituadas instituições mundiais

de registro de câncer, razão pela qual Goiânia patrocinará em 2006 o 28º

Congresso Internacional de Registro de Câncer.

Dentro do contexto pesquisa, o IEP deu apoio ético, técnico e científico,

a diversos profissionais médicos e paramédicos, na publicação, apresentação e

desenvolvimento de pesquisas clínicas e/ou trabalhos científicos, realizados

direta ou indiretamente nas dependências da ACCG. Coube ao IEP em 2005,

apoiar o retorno do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) à instituição, ratificando

a necessidade da regularização de projetos científicos junto ao CEP, sejam esses

nacionais ou internacionais multicêntricos.

O IEP encerrou o ano de 2005 concretizando os sonhos do início da gestão,

porém depositando esperança no próximo ano, embasado na ciência como ensino

e pesquisa, na batalha constante nesta guerra contra o câncer.
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Formação Profissional

DOUTORANDO (S):

Dr. Luiz de Paula Silveira Júnior

Local: UFG/UnB

Tese: Estudo Randomizado do Uso do Cetorolaco de

Trometamina para Redução da Dor e do Desconfor-

to na Realização da Mamografia.

MESTRANDO(S):

Dr. Adriano Augusto Peclat de Paula

Local: IPTESP/UFG e REPLICON/UCG

Tese: Isolamento de DNA Viral em HPV

Dra. Nilceana Maya A .  Freitas

Local: UFG/UnB

Tese: Perfil Epidemiológico das Pacientes Portadoras

de Câncer de Mama em Goiânia por 15 anos

(1988 – 2002)

Dr. Wenzel Castro de Abreu

Local: UFG/UnB

Tese: Detecção de HPV e Avaliação de Marcadores

Imuno-histoquímicos em Adenocarcinomas de

Colo Uterino – Estudo da Correlação com Resposta

a Radioterapia

MESTRE:

Dra. Juliana Castro Dourado Pinezi

Local: Fundação Antônio Prudente – São Paulo – SP

Tese: Dose Absorvida pela Bexiga na Braquiterapia

Intracavitária no Câncer de Colo Uterino: Influência no

Grau de Repleção Vesical e Cálculo de Múltiplos Pontos.

Data de defesa: 31/10/05

Reuniões Científicas

COORDENADOR:

Dr. Vicente Raul Chavarria Irusta

· Número de participantes: 1.275

· Número de reuniões: 44

Conexão Médica

· NetGastro: 07

30/04/05 –  Hepatites Virais – Nutrição Enteral no

Câncer do Aparelho Digestivo Tumores

Estromais do Aparelho Digestivo (GIST)

04/06/05 –  Hepatites Virais – Nutrição Parenteral no

Câncer do Aparelho Digestivo – Tumores

Neuroendócrinos do Aparelho Digestivo

25/06/05 –  Hepatites Virais – Modalidades Terapêuticas

Cuidados Nutricionais nas Gastrectomias e

nas Pancreatectomias –Tumores Estromais do

Aparelho Digestivo (GIST) : Do Diagnóstico

ao  Tratamento

27/08/05 –  Tumores Neuroendócrinos do Aparelho

Digestivo: Classificação, Diagnóstico

 e Tratamento / Cuidados Nutricionais

Concomitantes

24/09/05 – H Pylori e Câncer Gástrico

29/10/05 – Esofagite de Refluxo

26/11/05 – Doenças Inflamatórias Intestinais
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· Coordenação: Dr. Adriano Augusto Peclat de Paula

· Solenidade Formatura: 09/12/2005

·14ª turma:

· Cirurgia Oncológica:

Dr. Ricardo da Silva Gomes

Dr. Marcelo Augusto Faria de Freitas

Dr. Félix Cristiano Ferreira de Castro

· Oncologia Clínica:

Dr. Pedro Mário de Rezende Filho

· Radioterapia:

Dra. Alessandra de Souza Mundim

Produção Científica Geral

60  trabalhos apresentados e eventos científicos;

02 artigos publicados em revistas nacionais;

08 artigos publicados em revistas internacionais;

CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS

Silveira Jr., L. P; Conti, R. C.  Câncer do Ovário.  In:

Manual de conduta em ginecologia e obstetrícia.

Goiânia: Contato Comunicações, 2005. p145-149.

Freitas Jr., Ruffo de; Ribeiro, Luiz Fernando Jubé.

Linfadenectomia após  Mastectomia.  In: Bernardello,

Edgardo.  Cancer the La  Mama

Ferro, J. E; Ribeiro, L.F.J.  Câncer de Endométrio.

In: Manual de conduta em ginecologia e obstetrícia.

Goiânia: Contato Comunicações, 2005. p150-152.

Queiroz, G.S;  Zampronha, R.A.C.  Câncer de Colo

Uterino.  In: Manual de condutas em ginecologia e

obstetrícia.  Goiânia: Contato Comunicação, 2005.

p141-144.

TRABALHO(S) CIENTÍFICO(S) PREMIADO(S):

Freitas Jr., Ruffo de, et al. Linfadenectomia axilar sem

drenagem. Apresentação oral no XVII ECAM

Goiânia – GO ( 2º lugar)

Silva, G. B. L.  Laser em pacientes oncológicos: indica-

ções de protocolos.  13º  Congresso de Odontologia de

Goiás – abril de 2005 – (3º lugar)

Silva, G. B. L.  Lesão  maligna mimetizando granuloma

piogênico. VI Congresso Universitário de Odontologia.  XVIII

Semana Científica Acadêmica Odontológio.  IV Encontro

de ex-alunos da FO-UFG – set/out. 2005. (3º lugar)

Trabalhos Científicos Publicados

· SERVIÇO GINECOLOGIA E MAMA

Freitas Jr., Ruffo de; Cample, John, R.; Fentiman, S.;

Souza, S. A .  Flow cytometry in breast cancer: cell yield

using two different fine needle aspiration devices.  Int.

J. Clin Pract 2005: 59(9):1034 – 1038.

Freitas Jr., Ruffo de; Esperidião, M. D.; Holanda, M.

E.; Esperidião, A . C. D.; Godoy, C. S. M.  Severe

 IEP –  Instituto de Ensino e Pesquisa
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erysipelas after treatment for breast cancer. Breast

Journal, Florida, 11(1): 2005: 76-77.

Paulinelli, R.R.; Moreira, M. A .;Freitas Jr., Ruffo de;

Moraes, V. A .; Bernardes Jr., J.R.; Vidal, C. S.; Ruiz, A

. N.; Lucato, M. T.  Risk of malignancy in solid breast

nodules according to their sonographic features.

 J Ultrasound Med.  2005; 24(5):635-641.

Rahal. R. M. S.; Freitas Jr., Ruffo de; Paulinelli, R. R.

Prevalence of bacteria in the nipple discharge of patients with

duct ectasia.  Int. J. Clin Pract.  2005: 59(9): 1045-1050.

Paula. A . P.; Almeida Netto, J. C.; Cruz, A . D.; Freitas

Jr., R. de.  Carcinoma epidermóide do pênis:  conside-

rações epidemiológicas, histopatológicas, influência viral

e tratamento cirúrgico. Revista  Bras. Cancerologia,

2005: 51(3): 243-252.

Freitas Jr., R. de; Fiori, W. F.; Ramos, F.J. F.; Godinho,

E.; Rahal, R. M. S.; Oliveira, J. G.  Discomfort and pain

during mammography.  Breast Cancer Res Treat.

1 (5508) S207.

Freitas Jr., R. de; Kmifman, S.; Santos, N. R. M.;

Nunes, M. O . A .; Melo, A . F. B.  Knowledge and

practice breast-self examination in underserved

population (Goiânia-Brazil). Breast Cancer Res Treat.

1 (5008): S185

Serviço de Odontologia

. Silva, Geisa B. L., et al.  Complicações bucais da

quimioterapia e radioterapia no tratamento do câncer.

Revista ABO, 2005 13(3): 151-157.

Serviço de Anestesia

. Paula, A . L. de, Luiz Silva Queiroz; et al.  Neuroendocrine

brake for the treatment of morbid obesity – relato prelimi-

nar.  Revista Einstein, 2005: 3(2): 110-114.

Serviços – CCIH

. Peleja, Edgar Berquó, et al.  Transplante de medula ós-

sea que evoluíram para óbito:  complicações infecciosas.

Revista Soc. Bras. de Med. Tropical. 2005; 38(S1).

Serviços Prestados:

· Levantamentos Bibliográficos (Via Bireme (MedLine

e Lilacs), PubMed): 292

· Comutação Bibliográfica (Bireme e Capes): 2035

· Acesso a periódico on-line:

    ( The Urology, Cancer e The New England Journal

of Medicine); 03

· Aulas digitadas: 376

· Confecção e emissão de certificados e declarações:

(estagiários, eventos (participantes, palestrantes e

coordenadores): – cursos: 662  / estágios: 235

· Tramitação para Estágios ( desde o preenchimento

do formulário até a entrega do certificado);

· Confecção de pôsteres e banners (público interno e

externo): 41
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 IEP –  Instituto de Ensino e Pesquisa

2. Durante o ano de 2005 o departamento de Registro

de Câncer de Base Populacional de Goiânia colaborou

fornecendo dados de incidência e mortalidade para:

2.1. Janeiro - Dados de incidência e mortalidade de cân-

cer de pênis. Departamento de Urologia/ HAJ.

4 5

· Organização para vistoria da  Associação Brasileira em

Psicologia (ABEP);

· Celebração  de Convênios: (UFG, UCG e escolas de

nível médio);

· Atendimento a alunos de nível médio e superior: 2.420;

· Divulgação de todos eventos;

· Organização e  anúncio de editais dos concursos: 02;

· Apoio a COREME (reuniões, declarações, avaliações,

   escalas, e assessoria às aulas);

· Emissões de correspondências: 1.532;

· Elaborações de referências bibliográficas: 277;

· Elaborações de Fichas Catalográficas: 86;

· Digitalização de fotos: 1.760;

· Fotografias Analógicas: 4.320;

· Atendimento ao público interno/externo: usuários 14.192.

Registro de Câncer
de Base Populacional de Goiânia

1. O RCBPGO em 2005, tem como objetivo a co-

leta e o processamento de todos os casos novos de câncer,

referentes ao ano de 2003 na cidade de Goiânia. Vem

exercendo este papel desde 1994 na Associação de Com-

bate ao Câncer em Goiás – ACCG. A coleta de casos

novos de câncer para o ano de 2003 foi iniciada em

março de 2005, até a presente data (dezembro de 2005)

foram coletadas 11.383 casos de câncer diagnosticados

em 2003. Foram visitadas 20 fontes de informação do

total de trinta fontes existentes.

Apresentamos a Seguir os Coeficientes de
Incidência dos Tumores mais Freqüentes em
Goiânia no Período de 2001 a 2002



2.11.  Junho - Dados de Incidência por faixa etária de

câncer de mama no período de 1988 a 1997. Departa-

mento de Imunohistoquímica/HAJ.

2.12. Junho - Dados de incidência e mortalidade de cancêr

de mama e colo uterino no período de 1988 a 2002.

Simpósio do Sudoeste Goiano de Ginecologia/HAJ.

2.13. Julho - Dados de Incidência de Câncer do Sis-

tema Nervoso Central.Departamento de Oncologia

Clínica/HAJ.

2.14. Agosto - Dados de Incidência de câncer de Pele –

Melanoma no período de 1988 a 2002 . Tese de Dou-

torado da UNB.

2.15. Setembro - Dados de Incidência de Leucemia no

período de 2000 a 2002 .Departamento de Odonto-

logia – UFG.

2.16. Setembro - Dados de Incidência de Câncer de Pele

no período de 1988 a 2002. Departamento de Biomedicina

– Faculdade Padrão.

2.17. Setembro - Dados de Incidência de Câncer de Pele

Carcinoma Basocelular e Carcinoma Espinocelular. De-

partamento de Pele e Tórax/HAJ.

2.18. Outubro  – Dados de incidência de Sarcomas do

ano de 2002. Departamento de Tecido Conjuntivo/HAJ.

2.19. Novembro - Dados de incidência do ano de 2002.

Para seminário de Epidemiologia de Boca no Brasil,

Goiás e Goiânia. Departamento de Odontologia- UFG.

2.2. Fevereiro - Dados de incidência e mortalidade de

câncer de colon e reto.  Departamento de Oncologia

Clinica/ HAJ.

2.3. Março - Dados de incidência e mortalidade de cân-

cer de colon e reto para aula de prevenção de câncer de

colon.  Departamento Aparelho Digestivo/HAJ.

2.4. Abril - Dados de Incidência e mortalidade de Sarcomas

do Estômago, e Intestino delgado e Retroperitônio. Depar-

tamento de Aparelho Digestivo/HAJ.

2.5. Abril - Dados de incidência e mortalidade de câncer

de mama. Departamento de ginecologia do Hospital das

Clínicas – UFG.

2.6. Maio - Dados de Incidência e mortalidade de câncer

de mama .  Departamento de Imunohistoquímica/ HAJ.

2.7. Maio - Dados de Incidência e mortalidade de

sarcomas em partes moles no período de 1988 a

2002.Departamento de Aparelho Digestivo/HAJ.

2.8. Maio - Dados de Incidência e Mortalidade de cân-

cer do endométrio. Departamento de ginecologia e

mama./HAJ.

2.9. Junho - Dados de Incidência e mortalidade de cân-

cer de Corpo do Útero , Colo de Útero, Endométrio,

por morfologia no período de 1992 a 2002. Departa-

mento de ginecologia e obstetrícia da Faculdade de

Medicina – UFG.

2.10. Junho - Dados de Incidência e Mortalidade de

câncer de mama, em forma de gráfico. Departamento

de ginecologia e mama/HAJ.
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 IEP –  Instituto de Ensino e Pesquisa

2.20. Novembro - Dados de Incidência dos tumores mais

freqüentes em 2002 para o sexo feminino. Departamento

de Tecido Conjuntivo/HAJ

3. PROJETOS E PESQUISAS

3.1. CONCORD STUDY – Cancer Survival in

Europe and North America, para tumores de Mama,

Colon e Próstata no período de 1990 e 1994. Estudo

Colaborativo.

3.2. Sobrevida de Cavidade Oral no período de 1988

a 2002.

3.3. Polimorfismos Genéticos e prognóstico de Câncer

de Cavidade oral e Orofaringe- parceria com a Faculdade

de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.

3.4. Rede Prosul; Projeto Latincare, coordenação

Fiocruz, financiado pelo Cnpq, 2005.

4. PUBLICAÇÕES

4.1. Expression profile of malignant and non-malignant

diseases of the thyroid gland reveals altered expression

of a common set of genes in goiter and papillary

carcinomas – Cancer Letters 227 (2005) 59-73,

www.elsevier.com/locate/canlet Beatriz S. Stolf, Cintia

M.Abreu, Maria B. Mahler-Araújo, Márcia Dellamano,

Waleska K. Martins, Marcos Brasilino, Maria P. Curado,

Juan P. Díaz, Artur Fabri, Helena Brentani, Alex F.

Carvalho, Fernando A. Soares, Luiz P. Kowalski, Roberto

Hirita, Luiz F.L.Reis.

4.2. Looking Beyond Tobacco and Alcohol: The Role

of Lifestyle and Other Environmental Risk Factors for

Laryngeal Cancer – Applied Cancer research 2005:

25(1) 10-19.Luiz Paulo Kowalski, MD, PhD; Inês N.

Nishimoto, PhD; André L.Carvalho,MD, PhD;

Benedito V. Oliveira,MD; Maria P. Curado,MD, PhD;

Antonio S. Fava, MD, PhD; Humberto Torloni, M.

4 7



Mostra Científica 2005

Formatura Residentes IEP – 2005

Instalações da Coordenação do
IEP– no 3o Andar do HAJ



Dr. Alberto Augusto de Araújo Jorge
em obra do ar tista Amaury Menezes

O Dr. Alberto Augusto de Araújo

Jorge atuou na Dir etoria da ACCG e

como médico radioterapeuta até

1970. Em 1977 ele é homenageado

pela instituição que mudou o nome

do Hospital Oncológico de Goiânia

para Hospital Araújo Jorge.
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Em 1977 nova mudança é feita e o hospital passa então a se chamar

Hospital Araújo Jorge, em homenagem àquele audacioso médico

responsável pela fundação da Associação de Combate ao Câncer

em Goiás, instituição pela qual ele trabalhou arduamente até os idos de 1970.

A ACCG chega a essa fase com grandes projetos, mas também muitas

necessidades. A aquisição de um Acelerador Linear se fazia imprescindível

para a melhoria do tratamento de radioterapia oferecido pelo Hospital e

então a Diretoria passou a concentrar, durante muito tempo, os seus esforços

para que isso fosse possível.

O custo para a aquisição do aparelho e também a sua manutenção

eram muito elevados. Na época a ACCG realizou uma campanha de arreca-

dação junto à sociedade a qual obteve o apoio de veículos de comunicação

para arrecadar fundos que viabilizassem a compra do equipamento. A renda

obtida com essa campanha não foi suficiente e o projeto foi adiado.

Nesse período destaca-se ainda a atuação cada vez mais presente de

voluntários que passam a realizar relevantes serviços assistenciais aos paci-

entes carentes do Hospital Araújo Jorge e contribuir significativamente

com a luta contra o câncer. Esses voluntários passam a oferecer lanches,

confeccionar roupas hospitalares, doar próteses além de muito carinho aos

pacientes carentes do hospital.

 HISTÓRICO –  Terceira Década 1976 a 1985
5 1



Sala de Espera para consulta – Hospital Araújo Jorge – Anos 70





Núcleo de Assistência Social

Amor  e Tecnologia
para Vencer o Câncer

RELATÓRIO ANUAL 2005
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O Núcleo de Assistência

Social (NAS) realiza um

trabalho que visa aten-

der às necessidades sociais dos paci-

entes que chegam à nossa instituição.

A equipe do NAS, juntamente com

o corpo de voluntários da ACCG,

 NAS –  Núcleo de Assistência Social

Entrega de doação r ealizada por funcionários e Dir etoria da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás

5 5



realiza vários projetos que oferecem assistência social integrada, muito apoio e

carinho aos pacientes carentes.

Os projetos desenvolvidos pelo NAS atingem todas as esferas da ACCG seja

nas enfermarias, no ambulatório, quimioterapia, radioterapia, sala de costura e

outros. Esses “anjos verdes” estão sempre atentos às necessidades dos pacientes,

distribuindo sorrisos, solidariedade e muito amor.

 No ano de 2005, o trabalho realizado pelo NAS foi mais uma vez pauta-

do na organização e qualidade. O Núcleo tem como prioridade oferecer trei-

namento aos voluntários fazendo com que as atividades que desempenham

tenham cada vez mais qualidade e beneficiem ainda mais os pacientes.

Profissionais de diversas especialidades juntamente com a coordenadoria

do voluntariado ministram o curso para os novos voluntários fazendo com

que o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Assistência Social seja um serviço

de referência às outras instituições da mesma classe. 

Destacamos alguns projetos desenvolvidos pelo NAS:

Em 2005 o trabalho do Núcleo de Assistência Social esteve voltado

para a manutenção e melhoria dos projetos que desenvolve e que vão ao

encontro da missão do Núcleo e da ACCG.

 

Novos Olhares
 

Criado desde 2004, o Projeto Novos Olhares patrocinado pela Natura,

é um serviço exclusivo para pacientes oncológicos de ambulatório, que atra-

vés da maquiagem, trabalha a beleza das pacientes, resgatando a auto-esti-

ma e a vontade de viver. 

Tarde da Beleza
 

As dificuldades enfrentadas pelo paciente que está em tratamento e

que necessita ficar internado no hospital são muitas, trata-se de uma situa-

ção de muito sofrimento que requer paciência e resignação.

Festa do Arco-Ìris, pomovida pelo NAS
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dos cuidados com a aparência dos pacientes como: cortar os cabelos, fazer

as unhas, barba e outros.

Alguns depoimentos de pacientes aos voluntários  que atuam no pro-

jeto Tarde da Beleza:

“Quando Deus fez o mundo espalhou nele pessoas especiais

e nos deu a missão de encontrá-las, eu já terminei a minha pois encontrei a

mais especial delas VOCÊ!!”

Willian – Tocantins – P osto 1-C

“ Se a vida exige muito de você sinta-se feliz, pois a vida é Deus e Deus só

exige muito daqueles que ele sabe que têm a capacidade de vencer!

Te gosto.

Tânia – Rio Verde/GO – Pediatria

“Voluntária, enches de coisas puras a mente e a vida”

Nazaré - MA

 NAS –  Núcleo de Assistência Social

Voluntária costurando r oupa para pacientes do HAJ

5 7



Projeto Medula
 

Implementado recentemente, portanto em fase inicial, o Projeto Me-

dula tem como objetivo aumentar o universo dos doadores de sangue,

plaquetas e medula óssea, conduzindo-os, através de campanhas de divul-

gação, ao Banco de Sangue do HAJ para doar e salvar vidas.

“Transforme a sua intenção em decisão e a sua decisão em r ealização”

  Realização de Campanha do Projeto Medula 2005 em uma escola de Goiânia

Projeto Assistência aos Pacientes Ostomizados
 

Implementado desde abril de 2002 o projeto “Assistência aos

ostomizados” realiza todas as  terças-feiras pela manhã na enfermaria do

Setor de Aparelho Digestivo um trabalho de assistência aos pacientes que

passarão pela cirurgia de ostomia. Assim que identificados esses pacientes

são orientados por uma voluntária sobre a utilização das bolsas de ostomia e

encaminhados à Associação de Ostomizados de Goiás, ou de seus estados

de origem, para que possam ter acesso às bolsas coletoras gratuitamente e a
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que o paciente recém-ostomizado tenha contato com um ostomizado já

recuperado e adaptado ao uso da bolsa. Esse encontro traz esperança ao

paciente e novas perspectivas sobre a possibilidade de se conviver com uma

ostomia levando uma vida normal e produtiva, com pouquíssimos limites.

Aliás, essa é a essência do trabalho, dizer ao paciente: “Seus limites estão na

sua cabeça, e não na sua ostomia – seja feliz”.

Projeto Calendário 2006

No segundo semestre de 2005 duas colaboradoras do NAS, as senhoras

Zélia Medeiros e Wanda Alencastro Veiga, tiveram a iniciativa de realizar um

projeto para a produção de um calendário que divulgasse a ACCG. Essas

voluntárias, juntamente com o NAS lideraram esse projeto que tem como

objetivo divulgar o trabalho realizado pela Associação de Combate ao Cân-

cer em Goiás nesses cinqüenta anos de luta contra o câncer.

O Projeto do Calendário 2006 da ACCG também contou com a parti-

cipação de voluntários que cederam a sua imagem para ilustrarem as folhas

do calendário, composto por belíssimas fotos de pessoas que já enfrentaram a

doença, que hoje estão curadas e contribuem com a ACCG.

O sucesso desse projeto extrapolou a nossa instituição e obteve apoio

de várias organizações da iniciativa privada que viabilizaram a produção,

comercialização e distribuição do calendário da ACCG. Foram elas:

. CELG;

. Organização Jaime Câmara;

. OMB Propaganda;

. Organizza;

. Espaço Fotográfico;

. Lenne House Cabeleireiros;

. Floricultura Cantinho 2;

. ACIEG.

 NAS –  Núcleo de Assistência Social
5 9



Eventos

Em 2005 o NAS também esteve presente em alguns eventos representando a ACCG e com o objetivo de divulgar

para a sociedade o trabalho que realiza.

No dia 27 de agosto, mais uma vez, o Instituto Ronald McDonald e a rede de lojas McDonald’s, realizou o McDIA

FELIZ 2005, dia em que toda a renda obtida com a venda de sanduíches Big Mac, exceto os impostos, foi revertida para

o Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital Araújo Jorge.

O McDIA FELIZ mobilizou toda a equipe do NAS e o seus voluntários que trabalharam na venda antecipada dos

tíquetes, na venda de produtos da Nossa Loja durante o McDIA FELIZ, além da organização de toda a programação

cultural que aconteceu nas lojas de Goiânia nesse dia tão especial.

A participação no “Flamboyant Social” com uma loja dentro do Shopping Flamboyant no período de 15 a

30 de novembro permitiu ao NAS divulgar aos freqüentadores do shopping os projetos que realiza, além de

comercializar os produtos produzidos pelo corpo de voluntários.

O NAS também esteve presente na Feira da Solidariedade, promovida pela Arquidiocese de Goiânia, e que teve a

sua segunda edição no período de 01 a 04 de dezembro. A Feira da Solidariedade 2005 reuniu instituições ligadas à

Arquidiocese, instituições filantrópicas, governamentais, da sociedade civil entre outras, com o objetivo de discutir novas

formas de incentivar essas instituições à prática de ações de responsabilidade social e de solidariedade.

GAPPO

O GAPPO – Grupo de Apoio Paliativo ao Paciente Oncológico atuou em 2005 reforçando o excelente traba-

lho que o Hospital Araújo Jorge realiza com os pacientes Fora de Possibilidade de Tratamento Terapêutico para

Cura. O Grupo oferece apoio a estes pacientes e seus familiares em domicílio com o objetivo de melhorar a

qualidade de vida, e ao mesmo tempo minimizar as dificuldades enfrentadas por eles.

Formado por uma equipe multidisciplinar que inclui médicos, enfermeira, assistentes sociais, psicólogas,

conselheira espiritual, voluntários e motorista, realizou uma média de 470 atendimentos por mês entre consultas

médicas, psicológicas e outros.

A atuação nos cuidados paliativos em domicílio favorece bem-estar a todos e contribui para a desocupação de

leitos do hospital, possibilitando a ocupação pelos pacientes que necessitam de internação hospitalar para trata-

mento que ainda visa a possibilidade de cura.

Durante o ano de 2005 o trabalho do GAPPO foi pauta de muitas reportagens nos veículos de comunicação

que destacaram a realização de um atendimento diferenciado e humanizado.



Doação do terreno para a construção da
Unidade Oncológica de Anápolis feita à ACCG

pela Prefeitura Municipal de Anápolis



A quarta década de existência da

ACCG é mar cada pela e volução dos

serviços oferecidos pela instituição,

através da criação de suas Unidades

operacionais, estruturação das áreas,

financeira e de recursos humanos e

da informatização nas áreas

administrativas.
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Inauguração do Acelerador Linear e nova sala de Radioterapia do HAJ/1987

A pós anos de luta a ACCG
consegue finalmente adqui-
rir um Acelerador Linear

Clinac/6100  que passa a funcionar no
Hospital Araújo Jorge, em 1987, em
uma nova sala de Radioterapia. A aqui-
sição do Acelerador Linear represen-
tou mais uma vitória da ACCG que
mesmo enfrentando tantas dificulda-
des conseguia prosperar.

 HISTÓRICO –  Quarta Década 1986 a 1995

O Núcleo de Assistência Social foi

criado com o objetivo de coordenar

o corpo de voluntários do Hospital

Araújo Jorge oferecendo suporte

social aos pacientes.

6 3



A então Coordenação de Ensino do Hospital Araújo Jorge lidera em 1989 a realização da I

Jornada Goiana de Oncologia, evento de destaque nacional que objetiva a discussão sobre temas

atuais relacionados ao tratamento do câncer agregando ao profissional da área de saúde informa-

ções atuais sobre o combate ao câncer. Esse mesmo Centro de Estudos recebe em 1991, do Minis-

tério da Saúde, uma autorização para o funcionamento da Residência Médica do Hospital Araújo

Jorge. Ainda em 1991 o Centro se torna Instituto de Ensino e Pesquisa, unidade operacional da

ACCG responsável por coordenar o curso de Residência Médica, que passou a ser reconhecido

pelo Ministério da Educação em 1993.

A partir da década de 90 a ACCG, através das unidades operacionais, passa a realizar suas ativi-

dades de forma mais ágil e abrangente possibilitando atingir os seus objetivos. A informatização dessas

unidades e a melhor estruturação da área financeira e de recursos humanos através da criação de suas

respectivas gerências fizeram com que a instituição evoluísse ainda mais na sua administração.

Nesse período nasce o Núcleo de Apoio e Assistência, unidade operacional da Associação de

Combate ao Câncer em Goiás que surgia a partir da colaboração do corpo de voluntários e das

necessidades do paciente do Hospital Araújo Jorge que iam além do tratamento do câncer ofe-

 Inauguração do Núcleo de Apoio e Assistência da ACCG – 1991
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clínico altamente especializado. O Núcleo foi criado para oferecer suporte so-
cial aos pacientes que eram na sua maioria pessoas carentes, viabilizando-lhes
auxílio financeiro (através de benefícios concretos como doação de medica-
mentos, cestas, passagens, etc.) e psicológico além de muito amor e carinho.

Em 1991, o Núcleo inaugura o Albergue Filhinha Nogueira, casa de
apoio fundada pela ACCG com a contribuição de voluntários  e doações
da sociedade para abrigar pessoas em tratamento que, vindas de outras cida-
des e sem condições financeiras para se hospedarem em Goiânia, muitas ve-
zes desistiam do tratamento diante de tamanhas dificuldades.

O trabalho realizado pelo Núcleo de Apoio e Assistência, que logo
passa a ser Núcleo de Assistência Social, é impulsionado com a inaugura-
ção do Bazar Coisa Nossa naquele mesmo ano. O Bazar é uma loja que
comercializa, até os dias de hoje, produtos confeccionados pelas suas vo-
luntárias ou doados por empresas e pessoas físicas. Toda a renda obtida
com a venda dos produtos comercializados no Bazar Coisa Nossa é reverti-
da para as ações assistenciais desenvolvidas pelo Núcleo.

Ainda em 1991 grandes avanços foram alcançados no Hospital Ara-
újo Jorge como a realização da primeira cirurgia restauradora da mama e a
inauguração da Unidade de Terapia Intensiva.

A quarta unidade operacional da Associação de Combate ao Câncer em
Goiás é inaugurada no ano de 1993. O Sistema de Prevenção da ACCG, após
um ano de funcionamento nas dependências do Hospital Araújo Jorge, tem sua
sede própria inaugurada no alto do Setor Universitário, com o propósito de rea-

A Unidade Oncológica de Anápolis

possibilitou que a ACCG expandisse

os seus serviços atendendo a

população da cidade e de municípios

vizinhos.

Inauguração do Sistema de Pr evenção da ACCG – 1993
Inauguração da Unidade Oncológica
de Anápolis – 1994

 HISTÓRICO –  Quarta Década 1986 a 1995
6 5

O Sistema de Prevenção é a quarta

unidade operacional da ACCG,

criada para realizar a prevenção

global do câncer através da

realização de exames e campanhas

educativas.



lizar a prevenção global de câncer. Mais uma vez a ACCG se supera no que se
refere ao aprimoramento dos serviços que oferece ao longo de sua história.

Tratava-se, pois, da primeira unidade de prevenção global de câncer do
Brasil, criada para prevenir os tipos mais comuns da doença através da realização
de exames clínicos e laboratoriais voltada exclusivamente para o seu combate
através da prevenção, ou seja, antes mesmo da manifestação de qualquer sintoma.

Nesse mesmo ano surge o GAPPO – Grupo de Apoio Paliativo ao Paci-
ente Oncológico, pertencente ao NAS, que passa a oferecer atendimento domi-
ciliar aos pacientes que não possuem mais possibilidade de tratamento terapêutico.
Os pacientes que atingem esse nível da doença recebem através dos serviços do
GAPPO mais qualidade de vida, pois permanecem em casa ao lado dos seus
familiares recebendo o tratamento adequado para esse estágio da doença.

O Ministério da Saúde assinou um convênio com a instituição em
1994 o qual liberava uma verba à ACCG que viabilizou a construção da
Unidade Oncológica de Anápolis (UOA), inaugurada em 20 de dezem-
bro daquele ano. A quinta unidade operacional da Associação foi criada
com o objetivo de atender a população de Anápolis e das cidades próxi-
mas, oferecendo atendimento ambulatorial, tratamento de quimioterapia
e radioterapia. A criação da UOA permitiu ainda que um maior número
de pessoas passassem a ser atendidas pela ACCG.

O Hospital Araújo Jorge avança em 1994, ano em que passa a sediar o
Registro de Câncer de Base Populacional, departamento responsável por regis-
trar os casos de câncer de Goiânia e de todo o Estado, oferecendo inclusive os
dados estatísticos utilizados como referência nacional para os números da do-
ença no Brasil, tanto no que se refere à situação atual tanto nas projeções.

Em 1994 é inaugurada nova sede do

Instituto de Ensino e P esquisa onde

funciona a Biblioteca com rico acervo

de obras científicas.

 Inauguração da Biblioteca do Instituto de Ensino e Pe squisa – 1994
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 PRE –  Sistema de Prevenção

U nidade Operacional da ACCG, o Sistema de Prevenção do Câncer
é responsável pelo cumprimento da missão da instituição no
que se r efere à pr evenção da doença,  desde sua fundação em

1993.  As atividades realizadas pelo Sistema de Pr evenção permitem que a
população tenha acesso às for mas de se prev enir contra a doença além de
possibilitar o diagnóstico precoce dos tipos mais freqüentes do câncer .

A primeira frente de atuação dessa unidade da ACCG é a da educação. O
Sistema de Pr evenção realiza palestr as ministradas por pr ofissionais
especializados tanto na própria unidade, quanto em outr os centros de saúdes,
instituições de ensino, empresas, e em campanhas específicas do tema. O Sistema
de Prevenção atua no esclarecimento à sociedade goiana da necessidade de se
adotar alguns tipos de conduta que e vitem o câncer e f avorecer um
comportamento que conscientize as pessoas da necessidade de se criar o hábito
de procurar um médico independente de qualquer sintoma de doença.

O Sistema de Prevenção possui um corpo clínico altamente
especializado que r ealiza consultas e exames pr eventivos. Essa equipe
também tem r ealizado campanhas no  int erior, em parceria com a
administração desses municípios, indo às cidades em que a população
não tem acesso nem i nformação sobr e a necessidade de p revenção.
Através dessas campanhas no interior a unidade consegue a tingir uma
maior parte da população que, por ser extremamente carente e
desinformada, tem contribuído para o aumento dos números nas estatísticas
nacionais que apontam o crescimento da doença em Goiás.

O trabalho realizado pelo Sistema de Prevenção em 2005 foi
justamente o de conter o aumento dessas esta tísticas, principalmente
através das campanhas voltadas para a população mais carente do Estado
que sofre com a desinformação. Felizmente o Sistema de Pr evenção foi
tão atuante no ano passado quanto nos anos anteriores , realizando um
trabalho que favorece a imagem da ACCG perante os seus públicos de
interesse e contribui para a prevenção do câncer no nosso Estado.

6 9



Realização de Palestra de Prevenção ao Câncer no SECONCI
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 PRE –  Sistema de Prevenção
7 1

ATAD OTNEVE LACOL .SETNEICAPASOTNEMIDNETA

20/12 oniretUoloCedrecnâCoaoãçneverPedahnapmaC oãçneverPedametsiS 37

30/80 oniretUoloCedrecnâCoaoãçneverPedahnapmaC oãçneverPedametsiS 033

30/21 oniretUoloCedrecnâCoaoãçneverPedahnapmaC OG-silopónaitsirC 051

30/51 oniretUoloCedrecnâCoaoãçneverPedahnapmaC ainâioG-ratiliMaicíloPadaimedacA 09

40/90 oniretUoloCedrecnâCoaoãçneverPedahnapmaC OG-íataJ 864

50/70 edoloCeamaMedrecnâCedoãçneverPedocitárP-ociróeTosruCI
ainâioGedadicerapAedoipícinuModFSPodsetnargetnI-oretÚ

oãçneverPedametsiS 07

50/12 oniretUoloCedrecnâCoaoãçneverPedahnapmaC OG-samuhnI 383

40/03 oniretUoloCedrecnâCoaoãçneverPedahnapmaC ainâioG-adnezaFadairaterceS 07

60/40 oniretUoloCedrecnâCoaoãçneverPedahnapmaC uéCodoãdapahC 722

70/01 oniretUoloCedrecnâCoaoãçneverPedahnapmaC
arohneSassoNedadiraCedasaC

oãSededadeicoS(acitsíMasoR
)oluaPedetneciV

54

60/81 edoloCeamaMedrecnâCedoãçneverPedocitárP-ociróeTosruCI
ainâioGedadicerapAedoipícinuModFSPodsetnargetnI-oretÚ oãçneverPedametsiS 52

80/72 oniretUoloCedrecnâCoaoãçneverPedahnapmaC OG-ainôpaiaC 282

90/71 oniretUoloCedrecnâCoaoãçneverPedahnapmaC ainâioGedadicerapA 558

90/91
edocitárP-ociróeTotnemanierTI-"rehluMaviV"amargorP-ahnapmaC

odsoipícinuM01(oretÚedoloCeamaMedrecnâCedoãçneverP
)sáioGedodatsE

oãçneverPedametsiS 001

90/61 oniretUoloCedrecnâCoaoãçneverPedahnapmaC LEBAM 08

01/10 oniretUoloCedrecnâCoaoãçneverPedahnapmaC OG-edreVoruO 37

à01/30
01/50

oniretUoloCedrecnâCoaoãçneverPedahnapmaC edanaioGaicnêgA-POTEGA
sarbOesetropsnarT 89

11/62 oniretUoloCedrecnâCoaoãçneverPedahnapmaC oãçneverPedametsiS 501

a70
11/90

edocitárP-ociróeTotnemanierTI-"rehluMaviV"amargorP-ahnapmaC
odsoipícinuM01(oretÚedoloCeamaMedrecnâCedoãçneverP

)sáioGedodatsE
oãçneverPedametsiS 53

01/82
oretÚedoloCeamaMedrecnâCedoãçneverPedociróeTosruC

osruCsonula021)ARIEVILOEDODAGLASEDADISREVINU/GCCA(
megamrefnEed

JAHodoirótiduA:lacoL 03

01/92
11/50
21/30
21/01

oretÚedoloCeamaMedrecnâCedoãçneverPedocitárPosruC
osruCsonula021)ARIEVILOEDODAGLASEDADISREVINU/GCCA(

megamrefnEed

oãçneverPedametsiS:lacoL 03

e80
21/90 oniretUoloCedrecnâCoaoãçneverPedahnapmaC IOBIRFopurG:lacoL 801



O Sistema realizou ainda palestras educativas nos seguintes locais:

. OVG

. UCG

. SECRETARIA DA FAZENDA

. ASSOCIAÇÃO SERVOS DE DEUS

. SHOPPING FLAMBOYANT

. MABEL

. SECONCI / CPR-GO

. COLÉGIO MÉRITO

. AGETOP

. UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA

. SUPERINTENDÊNCIA DA ACADEMIA ESTADUAL

   DE SEGURANÇA PÚBLICA
. INFRAERO
. COLÉGIO MARIA JÚLIA
. REDE RECORD
. RÁDIO ALIANÇA
. SESC CAMPINAS

Tendo os veículos de comunicação como formadores de opinião e

grandes parceiros da ACCG, o Sistema de Prevenção contou com o apoio

dos veículos relacionados abaixo para a divulgação do trabalho que realiza

Equipe do Sistema de Prevenção em Campanha
de Prevenção ao Câncer de Colo do Útero/Aparecida de Goiânia
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durante o ano:

Rádio Aliança 25/01/05

Assunto: Prevenção do Câncer de Mama

Entrevistada: Dra. Deidimar Cássia Batista Abreu

Rádio Aliança 07/03/05

Assunto: Prevenção do Câncer de Colo Uterino

Entrevistada: Dra. Karla Inês Ferreira Gordo

TV Serra Dourada 08/04/05

Assunto: Prevenção ao Câncer em Geral

Entrevistado: Dr. Geraldo Henrique M. da Silva

 PRE –  Sistema de Prevenção

Equipe do Sistema de Prevenção em Campanha de Prevenção ao Câncer de Colo do Útero/Jataí

7 3



Rádio TBC 08/04/05

Assunto: Prevenção ao Câncer em Geral

Entrevistado: Dr. Geraldo Henrique M. da Silva

Rádio Argumento 06/06/05

Assunto: Prevenção do Câncer de Mama

Entrevistada: Dra. Deidimar Cássia Batista Abreu

Diário da Manhã 06/06/05

Assunto: Incidência do Câncer de Mama

Entrevistada: Dra. Deidimar Cássia Batista Abreu

Rádio Brasil Central 19/07/05

Assunto: Prevenção ao Câncer de Pele

Entrevistado: Dr. Marcos Sérgio C. Ferreira

TV Serra Dourada 24/11/05

Assunto: Prevenção ao Câncer de Colo do Útero

Entrevistada: Dra. Deidimar Cássia Batista Abreu

Rádio Brasil Central 24/11/05

Assunto: Estatísticas sobre o Câncer

Entrevistada: Dra. Deidimar Cássia Batista Abreu

Rádio CBN 25/11/05

Assunto: Estatísticas sobre o Câncer

Entrevistada: Dra. Deidimar Cássia Batista Abreu

Rádio Brasil Central 09/12/05

Assunto: Prevenção ao Câncer de Pele

Dr. Marcos Sérgio Carilli Ferreira



Inauguração da nova Ala Pediátrica
do Hospital Araújo Jorge – 1999



A expansão do Hospital Araújo Jorge

aumentou a sua capacidade de

atendimento em 60%, com a

inauguração do  novo prédio de 4

andares, em 1998.
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Em 1997, a Diretoria da Associação de Combate ao Câncer

em Goiás, instituição de imagem extremamente positiva pe-

rante os públicos de interesse e por se tratar de uma instituiçãoO

 HISTÓRICO –  Quinta  Década 1996 a 2005

de caráter filantrópico que sempre necessitou da colaboração da sociedade

e da iniciativa privada, cria o Setor de Captação de Recursos (SCR).

O novo setor é responsável por captar recursos que contribuem para o

aumento da receita da instituição através de doações. O SCR foi criado

para, de forma mais organizada, permitir que a ACCG tenha uma receita

fixa proveniente dessas doações o que, conseqüentemente, favorece a me-

lhora dos serviços oferecidos nas suas cinco unidades operacionais.

De fato o Setor de Captação de Recursos possibilita que a ACCG

mantenha um cadastro de doadores mensais, além de realizar um trabalho

pró-ativo na captação desses recursos através do telemarketing. Esse Setor

ainda realiza a coleta de papéis, latas, plástico entre outros produtos recicláveis

Telemarketing ACCG

O Setor de Captação de Recursos

através do Telemarketing promove a

captação de doações pr ovenientes da

iniciativa privada e da sociedade . Por

ser uma instituição de caráter

filantrópico essas doações são

imprescindíveis para a ACCG.

7 7

que são doados pela comunidade e vendidos a empresas de reciclagem

gerando maior receita.



Obras de Expansão do Hospital Araújo Jorge-1997

Por se tratar de um centro de

referência nacional o Hospital

atende a população da região

Centro-Oeste além de pessoas de

outros estados. Com isso surge a

necessidade de melho rar os serviços

que oferece e de expandir .

Ao longo de sua história o Hos-

pital Araújo Jorge cresceu atendendo

cada vez mais pessoas e oferecendo

mais serviços também. Obviamente

que para crescer e atuar como um cen-

tro de referência no tratamento

oncológico era necessário que o seu

espaço físico aumentasse também.  Em

1997 têm início então as obras de ex-

pansão do Hospital que tiveram a sua

conclusão no ano seguinte.

Em 1998 é inaugurada a ex-

pansão do Hospital Araújo Jorge

que aumentou a capacidade de aten-
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em seis mil metros quadrados de

área construída incluindo: térreo

(radioteraparia e Física Médica), 1º

Andar (área de Imagem, Diagnós-

tico e Serviço de Radiologia e Me-

dicina Nuclear), 2º Andar (Setor de

transplante de Medula Óssea e Au-

ditório), 3º andar com aparta-

mentos, e 4º andar que ofereceu

um pavimento exclusivo para o Se-

tor de Oncologia Pediátrica do hos-

pital, ativada em 1999.

A nova ala pediátrica do Hos-

pital possibilitou que fossem ofereci-

dos serviços exclusivos à criança e ao

adolescente em tratamento através de

ambulatórios, enfermarias, consultó-

rio odontológico, consultórios médi-

Inauguração da Expansão do Hospital Araújo Jorge em 1998

O novo prédio de 4 pa vimentos
aumentou a área construída do HAJ
para seis mil metros quadrados e
ampliou os seus serviços através do
atendimento de um maior número
de pessoas e com mais qualidade.

 HISTÓRICO –  Quinta  Década 1996 a 2005
7 9

cos, sala de ludoterapia, e sala de

quimioterapia.



Placa “Amigos da Pediatria”, localidade no 4o  andar do Hospital

O Serviço de Radioterapia do

Hospital Araújo Jorge recebe nova apa-

relhagem em 1999 o que possibilitou

o aumento da sua capacidade de aten-

dimento. O Ministério da Saúde, com

o apoio da então Deputada Lídia

Quinan, liberou verbas que

viabilizaram a aquisição de novo Ace-

lerador Linear Clinac além de equipa-

mentos acessórios (Micromultileaf e

Cone) para o tratamento de

radiocirurgia. O Setor de Radiotera-

pia do HAJ desde aquela época possui

três salas para o tratamento de radiote-

rapia, e também realiza o tratamento

de Braquiterapia, o qual através de ra-

diação ionizante em altas doses permi-

te rápida recuperação do paciente.

O Serviço de Oncologia Pediátrica

do Hospital Araújo Jorge passa a

ocupar todo o 4º andar da no va ala

do Hospital Araújo Jorge em 1999.

Novos consultórios, ambulatório,

sala de quimioterapia infantil, sala de

ludoterapia, consultório

odontológico, enfermarias, etc.
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Vencedora do Concurso que escolheu
 a logomarca do Serviço de Transplante de

Medula Óssea do HAJ

 Em 2000 o TMO, Serviço de

Transplante de Medula Óssea reali-

zou o primeiro transplante de me-

dula óssea na região centro-oeste e

foi o responsável por mais outros cin-

co transplantes naquele mesmo ano.

No mesmo ano entra em funcio-

namento o Setor de Farmácia do

Hospital que passa a trabalhar

com o sistema de dose unitária,

sendo um dos poucos hospitais da

região a empregar este procedi-

 HISTÓRICO –  Quinta  Década 1996 a 2005

O Serviço de Transplante de Medula

Óssea foi inaugurado em 2000

fazendo com que o HAJ aumentasse

a possibilidade de cura dos pacientes

portadores de alguns tipos de

leucemia passíveis de transplante.

8 1

mento que impede o desperdício de

medicamentos.



Sala de Radioterapia do HAJ

O Governo do Estado de Goiás

patrocinou em 2003 a construção

de uma nova casa de apoio capaz de

abrigar até 40 pessoas entre pacien-

tes e acompanhantes vindos de ou-

tras cidades e estados. A Casa de

Apoio Governador Marconi Perillo

foi inaugurada no dia 20 de dezem-

bro de 2003.

O HAJ possui desde 1999 três salas

para realização de tratamento

oncológico de radioterapia.

Inauguração da Casa de Apoio Governador Marconi Perillo
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sos implantou o projeto “porquinhos”

em 2003 visando aumentar as doa-

ções feitas pela comunidade à ACCG.

Cofres em forma de porquinhos pas-

saram a ser distribuídos em Goiânia,

Anápolis e algumas cidades do interi-

or, em estabelecimentos comerciais.

Em 1994 o SCR passa a oferecer às

empresas colaboradoras da instituição

uma contrapartida como forma de re-

conhecimento das doações que ofere-

cem. O selo “ Empresa Amiga do

Hospital Araújo Jorge” é entregue

àquelas empresas socialmente respon-

 HISTÓRICO –  Quinta  Década 1996 a 2005

Porquinhos ACCG

8 3

sáveis que incluíram em sua política

doações à ACCG.



Ainda em 2004 foram inciadas as obras do Cen-

tro Médico e Ambulatorial da ACCG, localizado em

frente ao Hospital Araújo Jorge que tem sua conclusão

prevista para 2006. O Centro Médico Ambulatorial

da ACCG terá nove pavimentos onde funcionará: Ban-

co de Sangue, amplo Setor de Quimioterapia ocupan-

do dois pavimentos e com 24 leitos, consultórios, salas

de exames e sala de curativos.

O novo prédio possuirá toda uma infra-estrutura

para aprimorar os serviços oferecidos no tratamento do

câncer indo ao encontro da missão da ACCG de pre-

venir, diagnosticar, tratar e curar a doença e oferecen-

do serviços humanizados que amenizem as dificuldades

enfrentadas pelo paciente.

A inauguração da sala de recuperação pós-anestésica

do HAJ em 2005, com nove leitos e os novos equipa-

mentos do Centro Cirúrgico (Mesas e focos) também

permitiram a melhoria da qualidade dos serviços do hos-

pital. E isso foi possível graças a doações recebidas.

A iniciativa privada contribuiu muito com a

ACCG em 2005. Bons exemplos são os das empre-

sas Artesanal Farmácia de Manipulação e Drogaria

Santa Marta. A Artesanal Farmácia de Manipulação

realizou uma ampla campanha de divulgação na

mídia divulgando o Setor de Captação de Recursos

da ACCG, responsável por receber as doações. Me-

dicamentos, maca hospitalar e outros equipamentos

foram doados pela empresa.

Construção do Centro Médico
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da ACCG e do Hospital Araújo Jorge e realizou a venda de pulseiras em

favor da luta contra o câncer, que resultaram em uma doação de R$

60.000,00 à nossa instituição.

No encerramento de 2005, no mês de dezembro, e a quase um mês do

seu cinqüentenário, a ACCG inicia uma série de comemorações desses 50

anos de luta recebendo a ilustre homenagem da Assembléia Legislativa do

Estado de Goiás. O órgão realizou uma sessão solene exclusiva em come-

moração à data como reconhecimento ao trabalho realizado pela institui-

ção em toda a sua história.

 HISTÓRICO –  Quinta  Década 1996 a 2005
8 5



Amor  e Tecnologia
para Vencer o Câncer

RELATÓRIO ANUAL 2005
Unidade Oncológica de Anápolis
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 UOA –  Unidade Oncológica de Anápolis

O trabalho realizado na Unidade Oncológica de Anápolis esteve

durante o ano de 2005 voltado para atingir os públicos

específicos da cidade e região na qual está inserida.

A Unidade trabalhou durante todo o ano em busca da qualidade

total dos serviços que oferece: a prevenção, assistência e tratamento aos

seus pacientes.

A UOA passou pelo Processo de Certificação ISO 9001 iniciado pela etapa

de treinamento dos funcionários da instituição que fizeram curso de 168 horas,

em Gestão da Qualidade Total. Em seguida, foi implementada a padronização

8 7

Evento de Cer tificação ISO 9001 da Unidade Oncológica de Anápolis. / Dr. Ilion Fleur y Junior – Diretor Técnico – UOA

Dra. Criseide Castro Dourado – Presidente da ACCG. / Márcio Pereira – Supervisor Administrativo – UOA



Praça de convivência Lídia Quinan – Unidade Oncológica de Anápolis
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das rotinas e todo o processo de certificação orientado pelo SEBRAE, organização

que ofereceu todo o apoio a esse processo.

No início de dezembro de 2005 a Unidade Oncológica de Anápolis

esteve sob a auditoria do ICQ – Instituto de Certificação Qualidade Brasil,

que avaliou a implementação dos requisitos necessários à concessão do

selo de qualidade.

A aquisição do selo de qualidade ISO 9001 foi obtida com sucesso e

possibilitará à ACCG, através de sua Unidade Oncológica de Anápolis,

oferecer aos seus pacientes um serviço de maior qualidade indo ao encontro

da sua missão de prevenir, diagnosticar e tratar o câncer com excelência.

Essa certificação foi viabilizada através da consultoria do SEBRAE e

da auditoria realizada pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil e

essas empresas doaram os seus serviços como contribuição à ACCG. Portanto

essa doação foi muito importante, uma vez que viabilizou o processo de

certificação ISO 9001 da UOA.

Em 2005 a UOA também atuou fortemente realizando campanhas

de prevenção voltadas para o público local. Em novembro foi realizada a

VI Campanha de Prevenção ao Câncer de Próstata que atendeu a um

 UOA –  Unidade Oncológica de Anápolis
8 9

Campanha de Prevenção ao Câncer de Próstata – UOA



grande número de homens. No dia 10 de dezembro a unidade aderiu à 9ª

Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele, realizada pela Sociedade

Brasileira de Dermatologia, e que também atingiu um público significativo.

Durante a Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele foi realizado

ainda o 1º Bazar Beneficente da UOA, onde foi realizada a comercialização

de produtos e a renda obtida revertida para a melhoria dos serviços de

assistência social aos pacientes da unidade.

A Central de Quimioterapia da Unidade Oncológica de Anápolis foi

ampliada em 2005, passando a funcionar em ambiente específico. Com a

mudança o Setor de Quimioterapia da unidade passou a atender um maior

número de pessoas, em espaço com melhores condições, além do aumento

da qualidade desses serviços.

Assim, em 2005 a UOA concentrou os seus esforços na busca pela

excelência no atendimento e da qualidade total o que também será a base

das atividades previstas para 2006.



Sessão solene em comemoração aos 50 anos

 da Associação de Combate ao Câncer em Goiás,

na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás – dez./2005



A  ACCG completa o seu

cinquentenário reconhecidamente

como uma instituição de destaque

no combate ao câncer e que ao

longo de toda a sua história pôde

contar com a colaboração de várias

pessoas (associados, empregados

corpo clínico e voluntários).
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 HISTÓRICO –  ACCG nos dias de Hoje

Associação de Combate ao Câncer em Goiás completa 50 anos

de existência com uma estrutura organizacional composta por

cinco unidades operacionais: Hospital Araújo Jorge, InstitutoA
de Ensino e Pesquisa, Núcleo de Assistência Social, Sistema de Prevenção e

Unidade Oncológica de Anápolis.

O HAJ constitui até os dias de hoje a maior unidade operacional da

instituição com uma infra-estrutura que se equipara aos maiores centros de

tratamento oncológico do país. Realizou em 2005 em média 26.000 aten-

dimentos/mês entre consultas, internações, cirurgias, sessões de

quimioterapia e radioterapia, exames patológicos, citológicos e de análises

clínicas, entre outros serviços oferecidos.

O seu Serviço de Oncologia Pediátrica possui Laboratório de

Imunofenotipagem, responsável pelo diagnóstico de leucemias, e é o se-

gundo maior em atendimentos através do Sistema Único de Saúde, o que

aliás acontece em todos os serviços do hospital: a grande maioria dos aten-

dimentos que realiza se dá através do Sistema Único de Saúde.

A qualidade dos serviços oferecidos pelo HAJ é garantida através de um

corpo clínico altamente especializado, formado por uma equipe de profissio-

nais das mais diversas especialidades que torna possível um tratamento quali-

ficado e humanizado, voltado para o bem-estar do paciente.

O Instituto de Ensino e Pesquisa além de responsável pela Residência

Médica do Hospital Araújo Jorge e pelo curso de Especialização em Psico-

9 3

Biblioteca do Instituto de Ensino e PesquisaHospital Araújo Jorge Núcleo de Assistência Social



logia Hospitalar, promove cursos e eventos científicos que garantem o de-

senvolvimento profissional do corpo clínico da instituição e dos profissio-

nais da área da saúde de modo geral.

O Núcleo de Assistência Social coordena o trabalho dos voluntários

da instituição através de diversos projetos que vão desde a confecção de

produtos, promoção de eventos beneficentes, às horas de amor e carinho

doadas aos pacientes carentes da instituição.

O Sistema de Prevenção se mantém desde a sua criação como a unida-

de da ACCG responsável pela prevenção do câncer de forma geral, visan-

do educar cada vez mais pessoas levando informações a públicos carentes

sobre a necessidade de se prevenir contra a doença. O Sistema de Preven-

ção tem alcançado o seu objetivo que é o de atingir públicos mais necessita-

dos através de suas campanhas.

A população de Anápolis e cidades vizinhas também recebem através

da Unidade Oncológia de Anápolis os melhores serviços ambulatoriais,

assistenciais e de prevenção ao câncer.

Em meio a muita luta, obstáculos, dificuldades a ACCG completa

o seu cinqüentenário como uma instituição reconhecida por toda a so-

ciedade goiana, pelo meio científico, pelas organizações filantrópicas,

pela iniciativa privada, pelo governo, pelos seus empregados, voluntári-

os e associados.

Essas mesmas organizações, pessoas e entidades que reconhecem o

trabalho que a Associação de Combate ao Câncer de Goiás realiza desde

a sua fundação até os dias de hoje, são as que contribuem para o trabalho

da instituição.

A luta contra o câncer não é fácil, provavelmente nos próximos 50

anos não conseguiremos vencê-la, mas é certo que a ACCG continuará no

Casa de Apoio Governador
Marconi Perillo Sistema de Prevenção Unidade Oncológica de Anápolis
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seu futuro construindo uma história que colocou Goiás passos à frente na

medicina através do tratamento oncológico.

A história da ACCG não poderia ser tão bonita se não tivesse contado

sempre com a colaboração de pessoas e organizações que se engajassem

nessa luta possibilitando que o sonho daquele médico alagoano se tornasse

realidade e que se tornasse sonho de outras pessoas que passaram pela insti-

tuição nesses 50 anos e se dedicaram à mesma luta.

 HISTÓRICO –  ACCG nos dias de Hoje
9 5



Setor de Captação de Recursos

Amor  e Tecnologia
para Vencer o Câncer

RELATÓRIO ANUAL 2005
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 SCR –  Setor de Captação de Recursos

Setor de Captação de Recursos – (SCR) consolidou o seu tra-

balho ao longo de 2005 tendo como estratégia de atuação de-

senvolver campanhas, ações e parcerias consolidadas através de

ações de marketing e buscando despertar nos nossos parceiros a importân-

cia da responsabilidade social.

Toda a verba arrecadada pelo SCR em 2005 foi destinada à manuten-

ção de diversas áreas do Hospital Araújo Jorge.

A parceria com a Drogaria Santa Marta foi um bom exemplo dentre

as parcerias bem sucedidas, estabelecida em 2005. A Drogaria viabilizou a

venda de 20 mil pulseirinhas vermelhas da ACCG, além de investir em

uma ampla campanha publicitária que divulgou a ACCG e o Hospital

Araújo Jorge.

No mês de dezembro o Telemarketing foi transferido para o 1º andar do

prédio da ACCG. A mudança favoreceu o aumento da produtividade do Se-

tor uma vez que o número de PAs (Pontos de Atendimento) foi aumentado,

permitindo que atualmente até 72 Operadores de Telemarketing trabalhem

na captação de doações, além de oferecer melhores condições de espaço físico e

de tecnologia para que os funcionários possam melhor produzir.

A assinatura de um contrato de parceria com a Brasiltelecom foi um

outro fator de destaque para o SCR, pois passou a viabilizar o  acesso a mais

de um milhão de números telefônicos da operadora em todo o Estado de

Goiás, além da possibilidade do desconto na conta telefônica dos contribu-

intes das doações ofertadas a ACCG. A parceria possibilita a arrecadação

de mais doações, inclusive em todo o interior do estado, oportunidade que

antes se restringia apenas à cidade de Anápolis.

O SCR tem apostando no estabelecimento de novas e a manutenção

das já firmadas parcerias, estratégia que vem se tornando mais praticada

entre as empresas de Goiânia e as instituições filantrópicas.  Parceria é a

palavra chave para as negociações de captação de recursos, pois hoje, nin-

guém trabalha sozinho, tão pouco realiza tudo sozinho. As ações de

9 7



O Telemarketing passa a funcionar no 1 o andar do prédio da ACCG em 2005
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que o trabalho da ACCG tenha a devida visibilidade e tenha como resulta-

do o aumento do volume de doações.

Uma dessas ações de marketing foi a criação do Selo de Empresa

Amiga do Hospital Araújo Jorge/ACCG, pois percebemos que “doa-

ção” é uma expressão que amedronta o contribuinte por parecer que

ele terá que doar, doar e doar...sem nada receber em troca. Com o nos-

so Selo e o seu respectivo Certificado, as “Empresas Amigas do Hospital

Araújo Jorge” recebem uma contrapartida, que é a chancela de respon-

sabilidade social, valorizando as suas imagens e adquirindo um diferen-

cial perante a sua concorrência.

Em 2005, 23 empresas aderiram ao nosso programa, entre elas des-

tacamos: Refrescos Bandeirantes (Coca-Cola), Natu Pharmus, Drogaria

Santa Marta, Mais TV, Arroz Tio Jorge, MB Engenharia, Fraldas

Kisses, Pinauto, Star Tintas, Feijão Barão, Artesanal Farmácia de Ma-

nipulação, entre outras.

Em 2005 o Setor de Captação de Recursos apresentou resultados 9,7%

maiores que em 2003, com relação aos valores captados. Foram captados

R$ 379.821,00 a mais do que em 2004. Este resultado positivo foi prove-

niente das parcerias estabelecidas durante o ano que se passou.

O ano de 2005 foi um ano de resultados positivos, fértil em realiza-

ções e que nos deixa novas perspectivas. Perspectivas de ascensão no que se

refere ao estabelecimento de novas parcerias onde pessoas e empresas sin-

tam-se, cada vez mais à vontade para participarem e investirem em uma

realidade chamada ACCG.

Projetos e Parcerias Desenvolvidos
pelo Setor de Captação de Recursos em 2005

Parceria

A nova parceira da ACCG, Drogaria Santa Marta proporcionou

no período de sua campanha uma receita extra de R$ 60.000,00 para

a nossa instituição, valor arrecadado com a venda de 20 mil “pulseirinhas

 SCR –  Setor de Captação de Recursos
9 9



do bem”. Esta foi uma campanha de muito sucesso

e que mobilizou a comunidade de Goiânia e

Anápolis que adquiriram todas as pulseirinhas em

um prazo de 45 dias.

Reciclagem de Materiais Inservíveis

O trabalho efetuado pelo Setor de Captação de

Recursos visando à coleta de materiais inservíveis (papéis,

latas de alumínio, plásticos, cartuchos de impressoras e

outros) e sucatas, apresentou uma significativa melhora

na sua arrecadação, pois comparando com o ano de 2004,

2005 gerou uma receita a maior de R$ 89.640,85, au-

mento de 30% na receita apurada.

Telemarketing

Contando, basicamente, com a mesma estrutura

de pessoal do ano de 2004, o Telemarketing obteve

um crescimento de arrecadação (cerca de 7,5%) em

2005. As perspectivas para o ano de 2006 são de uma

melhora ainda mais significativa na arrecadação,

viabilizada pelo fato de hoje podermos ter acesso a uma

grande base de dados de telefones de Goiânia, Anápolis

e outras cidades do estado.

Telemarketing ACCG 2005 em no vas instalações





Amor  e Tecnologia
para Vencer o Câncer

RELATÓRIO ANUAL 2005
Dados Estatísticos
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Distribuição e Movimentação de Pessoal do Quadro efetivo - ACCG 2005

Evolução do Quadro de Pessoal por Unidade Operacional em 2005

Unidades Operacionais 31/12/2004 Admitidos Demitidos Remanej. Remanej. 31/12/2005 Acréscimos e Ratatividade %

Entrada Saída Decréscimos %

Diretoria (*) 80 17 11 0 1 85 5 17,0 8,4%

Coord de Eng e Manutenção 102 10 2 1 4 107 5 5,7 10,6%

Coord de Tecnol. da Informação 9 1 1 0 0 9 0 11,1 0,9%

Gerência Financeira 37 3 3 2 0 39 2 7,9 3,9%

Gerência de Recursos Humanos 14 2 1 1 1 15 1 10,3 1,5%

Hospital Araújo Jorge 593 91 68 4 0 620 27 13,1 61,6%

Sistema de Prevenção 30 2 2 0 0 30 0 6,7 3,0%

Núcleo de Assistência Social 10 0 0 0 0 10 0 0,0 1,0%

Instituto de Ensino e Pesquisa 13 1 2 0 1 11 -2 12,5 1,1%

Unidade Oncológica de Anápolis 46 6 7 0 0 45 -1 14,3 4,5%

Obra 39 38 41 0 1 35 -4 106,8 3,5%

Total (**) 973 171 138 8 8 1.006 33 15,6 100,0%

Fonte: Relatório CAGED/ Setor de Pessoal

Notas: * Incluso Setor de Captação de Recursos

** incluso os empregados afastados pelo INSS e a pedido sem remuneração
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Unidades Operacionais

2004 - 973

2005 - 1.006

Tempo Nº de Empregados %

Até 5 anos 525 52,2%

6 a 10 anos 262 26,0%

10 a 15 anos 114 11,3%

15 a 20 anos 64 6,4%

20 a 25 anos 15 1,5%

Acima de 25 anos 26 2,6%

Total 1006 100,0%

Tempo de permanência do empr egado na ACCG

 RH –  Recursos Humanos
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Prestadores de Serviços Quantidade

Prestadores de Serviços da Justiça 38

Bolsistas OVG 85

Estagiários CIEE / IEL 73

Estagiários CIEE / IEL (Posição atual) 47

Atividades Nº de Beneficiados

Atendimento Social 1015

Convênio Plano de Saúde Unimed / Samedh (Titular e Dependentes) 184

Convênio Odontológico 565

Convênio SESC (Média de usuários/mês) 142

Empréstimos Financeiros 25

Lazer: Utilização da Chácara 63

Aluguel da Chácara 9

Utilização de Creches - "Convênio ACEG" 5

Auxílio Creche 115

Vale Refeição 584

Vale Transporte 522

Total 3.229

Recrutamento / Seleção Quantidade

Nº de Cadastros do Banco de Dados / GRH 545

Recrutamento Externo 905

Vagas Oferecidas 197

Candidatos Avaliados 809

Candidatos Aprovados 520

Total 2.976

Prestação de Serviços
Convênios com o Tribunal de Justiça de Goiás e OVG - Programa Bolsa Universitária

 Desenvolvimento - Atividades

Atividades Sociais

Atividades Diversas

Atividades Pré-Admissionais

Treinamento Introdutório (Quinzenais)

Cursos para Cipeiros

SIPAT - Senama Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Goiânia e Anápolis)

Confraternização final de ano, para todos os empregados - Jantar dançante

Missa de Ação de Graças - Padre Luís Augusto

Palestra de Confraternização "Viva a Vida" - Prof. José Rafael de Medeiros

Implantação do Núcleo de Educação Continuada - NEC
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Atividades Quantidade Nº de Empregados

Advertências 33 32

Suspensão 10 9

Total 43 41

Resumo Quantidade

Acompanhamento de empregado acidentado 6

Acompanhamento de inspeções DRT e Vigilância Sanitária 10

Assessoria à CCIH (Informações de acidentes de riscos biológicos) 5

Inspeções nas áreas 38

Laudos médicos grau de risco dos setores 10

Registro da comunicação de acidentes de trabalho 33

Relatórios e medidas corretivas 14

Reuniões CIPA 12

Semana Interna de Prevenção de Acidentes 2005 (HAJ / UOA) 2

Visitas técnicas nas áreas 403

Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP 113

Laudo Insalubridade 4

Total 650

Atividades Quantidade

Abafador (tipo concha) 30

Bota de Borracha 173

Botinas 54

Capas para Chuva 20

Cinto de Segurança 10

Luva de Kevlar 10

Aquisição de equipamentos de segurança (Luva cirúrgica, luva de procedimento e máscara descartável) 192.692

Luvas de Borracha 3.799

Luvas de Raspas 170

Máscaras com filtro de carvão ativado 100

Máscaras para poeiras 100

Óculos de segurança 20

Protetor auricular 20

Recarga de extintores 82

Tênis de segurança 92

Uniformes 536

Total 197.908

Equipamentos de Proteção Distribuídos

Política Salarial

Atividades Preventivas

Controle de Disciplina

 RH –  Recursos Humanos
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Atendimento Médico

Atividades Nº de Atendimentos

Consultas Clínicas 1.880

Exames Admissionais 171

Exames Demissionais 138

Mudança de Função 26

Exames Periódicos 254

Total 2.469

Levantamento de Acidentes de Trabalhos  Ocorridos

Nº de Empregados
Acidentados

Nº de Acidentes
sem

Nº de Acidentes
com

Média Mensal de
Acidentes

Média Anual de
Empregados

Afastamento Afastamento Típico Trajeto Expostos a riscos

71 47 24 57 14 2,36 8,52

Tipos de Acidentes

Motivo Quantidade
Dias não

Trabalhados

Acidentes de Trabalho 71 1.265

Atestados Médicos 1.220 1.842

Licença Maternidade 21 2.520

Total 1.312 5.627

Fonte: Dados do Setor de Segurança e Medicina do Trabalho/2005

Interrupção do Trabalho

Áreas com maior número de Acidentes

Unidade / Setor Nº de Acidentes

Administração Central

Setor de Captação de Recursos e Telemarketing 6

Hospital Araújo Jorge

Postos 9

Setor de Centro Cirúrgico 4

Setor de Quimioterapaia 1

Outros Setores 15

Coordenadoria de Engenharia e Manutenção

Setor de Higienização e Limpeza 15

Outros Setores 2

Setor de Manutenção (obra) 3

Setor de Projetos e Obras 14

Demais Unidades (NAS - 1; PRE -1) 2

Total 71
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Prontuários Abertos em 2005, por Unidade Operacional

Prevenção Primária

Palestras realizadas no Sistema de Prevenção em 2005

 Pacientes –  Atendimentos/Procedimentos

Pacientes encaminhados do Sistema de Pr evenção ao Hospital Araújo Jorge em 2005

107



Setor Ambulatorial

Origem dos pacientes atendidos no Hospital Araújo Jorge em 2005 por Unidade da Federação

Pacientes atendidos no Hospital Araújo Jorge em 2005, por Cidade do Estado de Goiás
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Consultas Ambulatorias realizadas em 2005, por Unidade Operacional, segundo a Categoria

 Pacientes –  Atendimentos/Procedimentos
109

Consultas Ambulatorias realizadas em 2005, por Unidade Operacional, segundo a Categoria



Serviço Social

Pacientes atendidos em 2005 por Unidade Operacional
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Atividades Psicológicas em 2005, por Unidade Operacional

 Pacientes –  Atendimentos/Procedimentos
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Nutrição Clínica

Atividades no Hospital Araújo Jorge em 2005

Consultas da Nutrição Clínica em 2005, por Categoria

Musicoterapia

Atividades Musicoterápicas realizadas na Pediatria do Hospital Araújo Jorge em 2005
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Movimento Hospitalar do Hospital Araújo Jorge em 2005 segundo a Categoria

% de Internações no Hospital Araújo Jorge em 2005, segundo a Categoria

Indicador Hospitalar do Hospital Araújo Jorge em 2005

Movimento Hospitalar do Pronto Atendimento do Hospital Araújo Jorge em 2005

 Pacientes –  Atendimentos/Procedimentos
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Centro Cirúrgico

Cirurgias realizadas no Hospital Araújo Jorge em 2005
por Setor, segundo a Categoria

Cirurgias realizadas por Porte segundo a Categoria

Cirurgias realizadas no Hospital Araújo Jorge em 2005
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Cirurgias Ambulatoriais realizadas em 2005 por Unidade Operacional, segundo a Categoria

Cirurgias Ambulatoriais realizadas por Procedimentos, segundo a Categoria

Curativos

Curativos realizados em 2005, por Unidade Operacional
segundo a Categoria e o Porte

Pacientes Atendidos em 2005, por Unidade Operacional segundo a Categoria

 Pacientes –  Atendimentos/Procedimentos
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Terapia Intensiva

Movimento Hospitalar na UTI em 2005 por Categoria

% de Internações na UTI do Hospital Araújo Jorge em 2005

Indicadores Hospitalares  na UTI em 2005
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Transplantes realizados pelo SUS no Hospital Araújo em 2005

Transplantes realizados segundo a Faixa Etária e Sexo

Atendimento Ambulatorial de Enfermagem do TMO em 2005

Atendimento Médico Ambulatorial do TMO em 2005

 Pacientes –  Atendimentos/Procedimentos
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Infectologia

Número de Pareceres e Reavaliações de Infectologia em 2005

Comissão de Controle de Infeccção Hospitalar

Distribuição das Infecções no Hospital Araújo Jorge em 2005

Taxa de Infecção Hospitalar em 2005

Taxa de Letalidade por Infecção Hospitalar em 2005

Taxa de Infecção Hospitalar por Topografia em 2005



118

 R
el

at
ór

io
 A

nu
al

 2
00

5 
– 

A
C

C
G Distribuição das Infecções Hospitalares por Setor no Hospital Araújo Jorge em 2005

Distribuição Percentual dos Germes (bactérias e fungos) isolados
de amostras clínicas de pacientes do Hospital Araújo Jorge em 2005

Taxa das Infecções Hospitalares por Serviços Cirúrgicos no Hospital Araújo Jorge em 2005

 Pacientes –  Atendimentos/Procedimentos
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Distribuição percentual dos agentes microbianos isolados no HAJ em 2005

Principais amostras clínicas com agentes bacterianos isolados no Hospital Araújo Jorge em 2005

Distribuição percentual dos agentes micr obianos isolados no Hospital Araújo Jorge em 2005
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Exames realizados em 2005 por Unidade Operacional, por tipos de exames segundo a Categoria

Pacientes atendidos em 2005 por Unidade Operacional, segundo a Categoria

 Pacientes –  Atendimentos/Procedimentos
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Anatomia Patológica e Citologia

Exames realizados em 2005, por Unidade Operacional sgundo a Categoria

Pacientes atendidos em 2005, por Unidade Operacional segundo a Categoria
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Exames radiológicos realizados em 2005 por Unidade Operacional , segundo a Categoria

Pacientes atendidos em 2005 por Unidade Operacional, segundo a Categoria

 Pacientes –  Atendimentos/Procedimentos
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Endoscopia

Exames realizados em 2005, por Unidade Operacional segundo a Categoria

Reabilitação e Fisioterapia

Sessões Fisioterápicas realizadas no HAJ em 2005 e Pacientes Atendidos, segundo a Categoria

Cardiologia

Exames Cardiológicos realizados no HAJ em 2005, segundo a  Categoria
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Hemocomponentes Transfundidos em 2005, segundo a Categoria

Sorologias Realizadas em 2005

Pacientes atendidos em 2005 segundo a Categoria

 Pacientes –  Atendimentos/Procedimentos
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Radioterapia

Aplicações Radioterápicas realizadas em 2005 por Unidade Operacional

Pacientes em tratamento atendidos em 2005 por Unidade Operacional
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G Quimioterapia Adulto e Infantil

Doses Quimioterápicas realizadas em 2005 por Unidade Operacional, segundo a Categoria

Pacientes em tratamento quimioterápico atendidos em 2005
por Unidade Operacional, segundo a Categoria

Outras Atividades realizadas no Hospital Araújo Jorge

Doses administradas em 2005, segundo a categoria

 Pacientes –  Atendimentos/Procedimentos
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Registro Hospitalar de Câncer

Atividades desenvolvidas no Hospital Araújo Jorge em 2005

Treinamento  da funcionária contratada para o setor, incluindo: conceito, planejamento e usos  de  um  Registro  de

Câncer; coleta de dados e fluxo de informações; noções de estatística  e  epidemiologia  em  câncer;  qualidade  das
informações; codificação de tumores; estadiamento; seminários semanais de tumores malígnos.

Cadastro dos casos malígnos  de 2002  no software  Oncosis;  Cadastro  dos casos de  óbitos ocorridos  no Hospital

Araújo Jorge. Produção de relatórios específicos para facilitar o levantamento de casos para a pesquisa.

Distribuição das Neoplasias Malignas Cadastradas no RHC do Hospital Araújo Jorge
da ACCG, Segundo Sexo, no ano de 2002

Distribuição das Neoplasias Malignas Cadastradas no RHC do Hospital Araújo Jorge da ACCG,

Segundo Topografia em ambos os Sexos, no ano de 2.002
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 Pacientes –  Atendimentos/Procedimentos

Distribuição das Neoplasias Malignas Cadastradas no RHC do Hospital Araújo Jorge
da A.C.C.G, Segundo Topografia (CID-O, 2ª. Ed.) e Sexo, no Ano de 2.002
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Nutrição e Dietética

Tipos de Refeições Servidas em 2005 por Unidade Operacional

Processamento de Roupas

Roupas Processadas em 2005 por Unidade Operacional

Esterilização de Materiais

Volumes esterilizados em 2005 por Unidade Operacional
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G Coordenadoria do NAS

Atividades Assistenciais realizadas em 2005

Oficina de Trabalho

Produção da Oficina de Trabalho em 2005 para rouparia das Unidades

Oficna de Trabalho - Produção em 2005

 Pacientes –  Atendimentos/Procedimentos
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Grupo de Apoio Paliativo ao Paciente Oncológico – GAPPO

Atividades Desenvolvidas em 2005

Pacientes Atendidos pelo GAPPO em 2005





Galeria ACCG





Exposição na Feira de Artesanato
na Pecuária – maio/2005

Chá Beneficente/Desfile da Pérola Negra
junho/2005

Entrega de Doação Artesanal Farmácia de Manipulação
Dra. Criseide Castro Dourado – Sra. Gecília Santorini

Dr. Marcos Sergio Carilli – Dr. Evandor Torkaski
julho/2005

Aniversário da Pediatria e Lançamento
McDIA FELIZ 2005
julho/2005

Entrega de Doação do Rotary Clube
abril/2005

Entrega de doação de cadeiras de roda
pela Agência Prisional de Goiás à ACCG
julho/2005



Voluntários e equipe do NAS – McDIA FELIZ
agosto/2005

Visita da Diretoria do Rotary
Club de Goiânia ao NAS

agosto/2005

Lançamento do Livro “ A mulher de Gelo”,
da autora Helacy Amorim (com renda revertida para a  ACCG)

setembro/2005

Implementação do Processo
de Certificação ISO 9001/UOA
julho/2005

Grupo Saúde e Alegria McDIA FELIZ
agosto/2005

Visita do Secretário Municipal de Saúde,
Dr. Paulo Rassi, à Pediatria do HAJ
agosto/2005



Doação de Alimentos arrecadados em
campanha promovida pelas lojas

Novo Mundo, Rádio
e Televisão Serra Dourada

outubro/2005

Mostra Científica IEP
outubro/2005

Grupo Med Cócegas na Festa do Arco-Íris
outubro/2005

Encerramento da Campanha
 “Mostre que você tem pulso”

 realizada pela Drogaria Santa Marta
setembro/2005

SIPAT – Unidade Oncológica
de Anápolis

setembro/2005

SIPAT – Posse dos novos Cipeiros
setembro/2005



Flamboyant Social
novembro/2005

Palestra professor José Rafael
dezembro/2005

Palestra professor José Rafael
dezembro/2005

Dia Internacional do Doador de Sangue
novembro/2005

Abertura da Feira da Solidadriedade
dezembro/2005

Sessão Solene em Comemoração
aos 50 Anos da Associação de Combate
ao Câncer em Goiás – dezembro/2005



Formatura Residentes
dezembro/2005

Confraternização ACCG
dezembro/2005

Confraternização ACCG
dezembro/2005

Confraternização ACCG
dezembro/2005

Missa em Ação de Graças à ACCG
dezembro/2005

Natal para pacientes do
HAJ – Organização dos Voluntários

do NAS Apresentação
do Cantor Marcelo Barra

dezembro/2005




