


Seta para baixo
ou para cima?
Cada pessoa pode ver a mesma circunstância 
de maneira positiva ou negativa.

Mesmo diante de grandes difi culdades,
nós escolhemos enxergar as oportunidades 
e investir no que há de melhor, na vida.

“Eu não posso mudar a direção do vento,
mas posso ajustar as minhas velas para 
sempre alcançar o meu destino.”

Jimmy Dean
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Apresentação

As difi culdades, oriundas da crise fi nanceira, estiveram presentes no 

ano de 2009, mas apesar disso, o ano se encerrou com bons resul-

tados para a Associação de Combate ao Câncer em Goiás, e o que 

é mais importante: a qualidade do tratamento oferecido aos nossos 

pacientes foi mantida.

Comum nos últimos anos, a difi culdade em atingir o equilíbrio fi nanceiro da Instituição foi uma 

constante durante o ano todo nos fazendo enfrentar problemas como aquisição de medicamen-

tos quimioterápicos e materiais médicos. Almejamos há muito tempo que no futuro a Instituição 

consiga se manter sem dívidas, o que é muito difícil uma vez que tratamos de uma doença grave 

cujo tratamento é altamente dispendioso. 

O ano de 2009 superou nossas expectativas de forma bastante positiva, pois conseguimos ob-

ter bons resultados, apesar das difi culdades, e nossas maiores conquistas refl etiram positiva-

mente no atendimento que dispensamos a cada paciente, conforme relatado neste Relatório 

Anual da ACCG.

A criação do Centro Integrado de Oncologia, a mudança do Banco de Sangue para o novo prédio 

do Centro Médico Ambulatorial e o início da reforma do Setor de Oncologia Pediátrica foram im-

portantes ações realizadas no ano de 2009 no Hospital Araújo Jorge e que trouxeram melhorias 

ao atendimento dispensado aos nossos milhares de pacientes. 

Os incentivos para que pesquisas científi cas fossem realizadas na Instituição e que os nossos 

profi ssionais se aprimorassem cientifi camente foi a pauta das atividades do Instituto de Ensino e 

Pesquisa da ACCG.

A Unidade Oncológica de Anápolis atuou fortemente durante o ano todo desenvolvendo ações 

de prevenção primária e secundária e na divulgação dos serviços em municípios do norte goiano. 

O Núcleo de Assistência Social desenvolveu projetos, com apoio do seu corpo de voluntários, 

focados na humanização do tratamento e no acolhimento dos pacientes e seus familiares. Ao 

fi nal do ano nós da Diretoria avaliamos a necessidade de reestruturação da unidade, que passou 

a ser um setor do Hospital Araújo Jorge, o que resultará na redução de despesas e também numa 

maior agilidade no desenvolvimento desses projetos que envolvem voluntários.
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A participação dos voluntários também se destacou na realização dos eventos para pacientes do 

Hospital Araújo Jorge. Atualmente contamos com um grupo de pessoas que de forma planejada 

tem se dedicado a promoção de festas em datas comemorativas que objetivam levar momentos 

de prazer e descontração aos pacientes e acompanhantes da unidade. Esses voluntários mobili-

zam órgãos do governo, artistas, profi ssionais da área de eventos e contam ainda com a parceira 

permanente da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás garantindo o sucesso de cada come-

moração realizada na Instituição.

A Diretoria da ACCG, juntamente com seu quadro administrativo, buscou oferecer suporte às suas 

unidades operacionais para que todas conseguissem obter os resultados esperados para o ano 

de 2009. O trabalho que desenvolvemos pessoalmente na captação de parcerias junto ao poder 

público durante todo o ano foi imprescindível para que obtivéssemos resultados tão expressivos.

Mais uma vez contamos com a parceria do poder público em várias de suas frentes: Bancada 

Federal, Presidência da República, Ministério da Saúde, Governo do Estado de Goiás, Assembléia 

Legislativa do Estado de Goiás, Câmara de Vereadores, todos prestaram o seu apoio à Instituição.

As doações oriundas da iniciativa privada e da comunidade aconteceram durante todo o ano e 

garantiram um importante suporte na realização de projetos sociais da ACCG.

O público interno da Instituição: Diretoria, Associados, Corpo Clínico, Voluntários, emprega-

dos, médicos residentes e estagiários também ofereceu em 2009 a sua parcela de contribuição 

aderindo ao planejamento estratégico da ACCG e apoiando todas as ações desenvolvidas ao 

longo do ano.

Assim a Associação de Combate ao Câncer em Goiás encerrou mais um ano de trabalho: ca-

minhando, seguindo adiante, apesar das difi culdades fi nanceiras estarem em direção contrária. 

Apesar disso, tivemos serenidade para enfrentar as adversidades e mantivemos o respeito ao 

compromisso com o nosso paciente. 

Encerramos o ano de 2009 com a certeza de cumprirmos nossa missão que é prevenir, diagnos-

ticar, tratar e combater o câncer.

Nossos agradecimentos a todos os que participaram de mais um ano de história da ACCG!

Criseide Castro Dourado 
Presidente
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ACCG
2009 foi mais um ano de muita luta para a ACCG. Os esforços para atingir o equilíbrio fi nanceiro 
da Instituição foram redobrados e todas as ações estabelecidas tiveram como meta melhorar a 
situação fi nanceira da ACCG e manter a qualidade do tratamento.

Algumas readequações foram necessárias na estrutura administrativa e organizacional para que 
os objetivos estabelecidos no planejamento estratégico de 2009 fossem atingidos. 

Mais uma vez a Presidência concentrou esforços na captação de parcerias com o poder público: 
durante todo ano a Presidência esteve em contato com o Governo do Estado, Assembléia Legis-
lativa, Câmara de Deputados e Vereadores, Senado Federal e até a Presidência da República. 

Parcerias com o poder público
Em abril o Governo do Estado de Goiás e a OVG, Organização das Voluntárias de Goiás, promo-
veram no Palácio das Esmeraldas a “Noite Corações de Ouro”. Os responsáveis pela realização do 
evento foram a Mineradora Serra Grande, FIEG - Federação das Indústrias do Estado de Goiás, e 
Organização Jaime Câmara. Parte da renda foi revertida ao Programa de Prevenção do Câncer 
nos municípios goianos e a outra parte da renda arrecadada foi destinada à ampliação do Setor 
de Transplante de Medula Óssea do Hospital Araújo Jorge. A programação da “Noite Corações 
de Ouro” incluiu um desfi le de jóias conceituais que compõem a coleção Hyper Nature/Natureza 
Fantástica, e reuniu 400 convidados. 

A Presidência da ACCG cumpriu uma agenda du-
rante todo o ano de 2009 apresentado projetos 
às autoridades e solicitando seu apoio. Em maio 
a Dra. Criseide Castro Dourado, presidente da 
ACCG, acompanhada de membros da diretoria 
da Instituição, estiveram reunidos com o Presi-
dente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Goiás, Deputado Helder Valim. O motivo da au-
diência foi apresentar o Projeto de Prevenção de 
Câncer nos municípios Goianos, em desenvolvi-
mento pela Instituição.

O Programa de Prevenção nos Municípios pos-
suirá duas unidades móveis, um caminhão e dois 
baús equipados com consultórios de ginecolo-
gia e urologia, sala para exame de mamografi a e 
laboratório. A estrutura de cada unidade móvel 

foi desenvolvida para realizar um trabalho de prevenção ao câncer de mama, colo de útero e 
próstata. A logística do programa é de responsabilidade da ACCG e inclui a realização de um 
curso bienal de capacitação de médicos e enfermeiros do Programa de Saúde da Família (PSF) 

Os membros da Diretoria da ACCG, Dr. Rômulo Adolfo Alvim de Souza e Sra. 
Maria Amélia Amaral de Souza, e a Dra. Criseide Castro Dourado – Presidente da 
ACCG em visita ao Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, Dep. 
Helder Valim (maio/2009).
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de cada município goiano, cuja primeira edição aconteceu em agosto de 2009, e desenvolver o 
trabalho itinerante nos municípios.

A Deputada Federal e Primeira-Dama do Município de Goiânia, Íris Rezende fez uma visita ao Hos-
pital Araújo Jorge no mês de agosto com o objetivo de fazer uma doação ao Setor de Oncologia 
Pediátrica da unidade. A verba doada foi arrecadada no “Arraiá do Paço Municipal” festa junina 
organizada pela Prefeitura de Goiânia realizada no mês de junho. Dona Íris anunciou durante a 
visita a destinação de uma emenda federal no valor de R$ 100.000,00 para a ACCG, para a aquisi-
ção de medicamentos.

Em outubro a Presidência da ACCG esteve em Brasília reunida com o Senador Marconi Perillo e 
representantes de outras instituições fi lantrópicas. Durante a reunião foi discutida a situação fi -
nanceira das unidades fi lantrópicas de saúde, e o Senador se comprometeu a continuar apoiando 
o setor.

Um grande projeto da ACCG que obteve apoio do Governo do Estado em 2009 é o de criação de 
um Centro de Referência em Radioterapia em Goiás. A parceria foi estabelecida através da Secre-
taria de Estado de Ciência e Tecnologia e da FAPEG – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Goiás, durante visita do Secretário de Ciência e Tecnologia, Joel Sant’Anna Braga Filho, e do 
Presidente da FAPEG, Leonardo Guedes, para conhecer o projeto de criação do Centro que é de 
autoria da Dra. Juliana Castro Dourado Pinezi. O Centro de Referência em Radioterapia fomentará 
pesquisas no Estado sobre a radioterapia, radiobiologia e física médica voltadas para o tratamen-
to oncológico e também oferecerá tratamento oncológico avançado à população mais carente. 
O Governo do Estado de Goiás disponibilizou uma área para a construção do Centro.

No mês de dezembro a Diretoria da ACCG foi 
recebida pelo presidente da República em exer-
cício, José Alencar, acompanhada do deputado 
Sandro Mabel e do Secretário Estadual de Ciên-
cia e Tecnologia, Joel Sant´Anna Braga Filho. Na 
ocasião a presidente da ACCG, Dra. Criseide Cas-
tro Dourado, e a radioterapeuta, Dra. Juliana Cas-
tro Dourado Pinezi apresentaram o projeto do 
Centro Tecnológico de Radioterapia ao presiden-
te em exercício José Alencar o qual demonstrou 
empenho para agilizar, junto ao BNDES, a libe-
ração da verba necessária para a construção da 
unidade de saúde e aquisição dos equipamen-
tos de última geração necessários para equipá-la. 

O projeto de lei que prevê a criação do Estatuto 
do Portador de Câncer foi outra grande conquis-
ta da ACCG obtida no ano de 2009. Idealizado pela médica radioterapeuta, Dra. Juliana Castro 
Dourado Pinezi, e apresentado à Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPEG), no edital CHAMADA 
PÚBLICA N° 01/2008 - Fomento a Pesquisas em Áreas Estratégicas, o Projeto de Criação do Esta-
tuto do Portador de Câncer obteve ainda o apoio dos deputados Hélio de Sousa e Wagner Gui-
marães que assim que tomaram conhecimento da proposta atuaram na Assembléia Legislativa 
fazendo com que a Lei fosse elaborada. 

Visita ao Presidente da República em exercício, José Alencar (dezembro/2009). Sr. 
Antônio Afonso Ferreira – Ger. Financeiro da ACCG, Dep. Federal Sandro Mabel, 
Dra. Juliana Castro Dourado Pinezi – Médica Radioterapeuta do Hospital Araújo 
Jorge, José Alencar – Vice-Presidente do Brasil, Dra. Criseide Castro Dourado 
– Presidente da ACCG, Joel Sant´Anna Braga Filho – Sec. Estadual de Ciência 
e Tecnologia de Goiás, e os membros da Diretoria da ACCG: Sra. Maria Amélia 
Amaral de Souza e Dr. Rômulo Adolfo Alvim de Souza.
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Em 2009 duas audiências públicas foram realiza-
das na Assembléia Legislativa por iniciativa dos 
deputados Hélio de Sousa e Wagner Guimarães 
com a fi nalidade de levantar as principais difi cul-
dades dos portadores de câncer e a partir destas 
informações adequar o projeto de criação do 
Estatuto do Portador de Câncer para que, ao ser 
regulamentado, o documento possa contribuir 
para assegurar o direito ao tratamento digno 
que todos os pacientes deveriam ter.

A proposta da criação da Lei do Estatuto do 
Portador de Câncer é criar meios de facilitar o 
acesso ao tratamento oncológico, já que mui-
tos pacientes que sofrem de uma doença grave 
como o câncer tem uma sensível redução de sua 

expectativa de vida. Assim que se tornar lei, o documento será um meio de assegurar os direitos 
dos pacientes e o acesso ao tratamento. O projeto foi aprovado no mês de dezembro em sessão 
ordinária da Assembléia Legislativa, por unanimidade, contou ainda com o apoio da Secretaria 
da Ciência e Tecnologia e do Núcleo Esperança e no momento aguarda sanção do governador.

A Câmara Municipal de Goiânia foi mais uma esfera do poder público que demonstrou sua par-
ceria com a ACCG. Em novembro a Presidente da Instituição Dra. Criseide Castro Dourado visitou 
o presidente do órgão, vereador Francisco Júnior (PMDB), com o intuito de solicitar o apoio para a 
aprovação do Projeto de Lei da prefeitura que amplia o prazo de análise dos projetos imobiliários 
que tramitam na Seplam (Secretaria de Planejamento Municipal) e se baseiam nos critérios da 
antiga Lei do Uso do Solo. A ACCG criará o Centro Médico Ambulatorial, nova unidade operacio-
nal que realizará atendimento de prevenção e tratamento do câncer como consultas, exames 
clínicos, entre outros procedimentos. O projeto para funcionamento da unidade está na SEPLAM, 
dependendo de autorização.

A visita rendeu bons resultados, ainda no mês de novembro um grupo de vereadores (partici-
param o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Francisco Junior, Anselmo Pereira, Sirlene 
Borba, Alfredo Bambu, Tiãozinho do Cais, Tatiana Lemos, Gari Negro Jobs, Joãozinho Guimarães, 
Dr. Gian, Célia Valadão, Daniel Vilela, Iram Saraiva e Santana Gomes) foram até a ACCG conhecer 
um pouco mais sobre o trabalho da Instituição, suas difi culdades, projetos futuros, além do novo 
prédio do Centro Médico Ambulatorial. 

Durante o ano de 2009 a Bancada Federal de Goiás proporcionou a ACCG benfeitorias signifi cati-
vas, especialmente no Hospital Araújo Jorge e na Unidade Oncológica de Anápolis. Em dezembro 
o presidente da Bancada, deputado Jovair Arantes, o deputado Luiz Bittencourt e a Senadora 
Lúcia Vânia fi zeram uma visita à ACCG. Durante o encontro a presidente da ACCG, Dra. Criseide 
Castro Dourado, apresentou aos deputados e à senadora onde foram empregados os recursos 
federais doados à ACCG por meio de emendas da Bancada Federal. 

Os parlamentares agradeceram à ACCG por realizar um trabalho de destaque nacional no seg-
mento oncológico e destacaram que as emendas são resultado de uma reunião de esforços de 
toda a Bancada Federal.

Audiência Pública na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás para discussão 
da criação do Estatuto do Portador de Câncer (junho/2009).
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Parcerias com a iniciativa privada
A iniciativa privada foi outro segmento que mais uma vez demonstrou sua parceria com a ACCG 
durante todo o ano de 2009. Foram inúmeras as doações recebidas pela ACCG de empresas 
do Estado, algumas feitas em dinheiro, sendo a verba revertida para projetos sociais da Institui-
ção, outras foram feitas através de alimentos, matérias médico hospitalares, equipamentos, entre 
outros.

Pelo vigésimo ano consecutivo a ACCG, através do Setor de Onco-
logia Pediátrica de sua unidade operacional, Hospital Araújo Jorge, 
foi benefi ciada com a realização da Campanha McDIA FELIZ. A renda 
obtida com o McDIA FELIZ 2009 foi destinada, assim como a verba 
das últimas três edições da campanha, para o projeto de reforma e 
adequação da pediatria do Hospital Araújo Jorge, iniciada no segun-
do semestre de 2009 e com a sua conclusão prevista para o início 
de 2010.

Além do apoio obtido pelo Instituto Ronald McDonald, instituição 
responsável pela realização nacional da Campanha McDIA FELIZ, a 
ACCG recebeu ainda a colaboração durante toda a campanha de 
empresas, do corpo de voluntários da Instituição, empregados, as-
sociados, Diretoria, imprensa e comunidade, de modo que todos 
trabalharam na maior campanha em prol da luta contra o câncer 
infanto-juvenil do país.

Uma parceria estabelecida entre a ACCG e a Fundação Jaime Câmara 
levou ações de prevenção do câncer à população carente da cidade 
de Aruanã no mês de agosto. O atendimento fez parte do projeto de 
responsabilidade social Ação Ribeirinha desenvolvido pela fundação 
há 11 anos. A ACCG pela primeira vez participou da ação levando 
exames de prevenção de câncer de próstata, colo de útero e mama até à população carente do 
município. Uma equipe do Hospital Araújo Jorge, realizou durante dois dias exames de prevenção.

Pelo segundo ano consecutivo, um grupo de empresários liderado pelo Sr. Pascoal Canevaroli re-
alizou a II Prova Três Tambores da Solidariedade. O evento reuniu aproximadamente 300 pessoas, 
no dia 24 de outubro, no Regimento de Polícia Montada e os ingressos foram trocados na portaria 
por alimentos não perecíveis, doados para a ACCG e para o CRER. 

No mês de novembro a ACCG recebeu uma doação no valor de R$ 3 mil do então técnico de 
futebol do Goiás Esporte Clube, Hélio dos Anjos. A doação entregue pela diretoria do clube foi re-
sultado de uma ação judicial movida na Justiça este ano pelo árbitro Luiz Alberto Sardinha contra 
o técnico, sendo resolvida em um acordo entre as partes. Na decisão, fi cou acordado que o valor 
deveria ser doado à ACCG através de sua unidade, Hospital Araújo Jorge. 

Ainda no mês de novembro a ACCG colaborou com a realização do I Fórum Goiano de Com-
bate ao Câncer Infantil. O evento teve como objetivo discutir e informar secretários e gestores 
de saúde dos municípios de Goiás os procedimentos para diagnóstico e tratamento do câncer 
infanto-juvenil. Representantes de vários municípios goianos participaram do Fórum e assistiram 
a palestras como: Associação de Combate ao Câncer em Goiás, Atendimento no Hospital Araújo 

Banda Mr. Gyn em show de abertura do McDIA FELIZ 
2009, no Goiânia Shopping (agosto/2009).
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Jorge, TFD – tratamento fora de domicílio, Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, Tratamento 
Oncológico para crianças e adolescentes e Diag-
nóstico Precoce. 

De acordo com Válber Queiroz, presidente do 
Núcleo Esperança, organização não governa-
mental que presta apoio a crianças e adoles-
centes com câncer e organizadora do Fórum, 
afi rmou que o encontro foi um “embrião” para a 
mudança de comportamento que resultará num 
maior apoio dos gestores de saúde favorecendo 
o diagnóstico precoce do câncer infantil e facili-
tando o acesso aos pacientes ao tratamento.

Muitas outras parcerias foram estabelecidas en-
tre a ACCG e empresas através de suas unidades 

operacionais e da captação junto à iniciativa privada realizada pelo Setor de Relacionamento 
Empresarial da ACCG. Tais parcerias estão registradas neste Relatório Anual da ACCG 2009, nos 
demais capítulos.

Planejamento
As ações que compreendem o Planejamento Estratégico da ACCG tiveram sequência no ano de 
2009, incluindo as medidas que visam reduzir custos e atingir o equilíbrio fi nanceiro da Institui-
ção. Com esse mesmo objetivo a Diretoria da ACCG realizou algumas readequações administrati-
vas que afetaram a sua estrutura organizacional ao longo do ano.

No início do ano a presidência da Instituição determinou a criação do Setor de Relacionamen-
to Empresarial (SRE) da ACCG. O novo setor faz parte da Administração Central e é responsável 
pelo contato com empresas visando a captação de recursos da Instituição. O SRE é atualmente 
responsável por desenvolver projetos que têm como objetivo principal viabilizar recursos para 

a ACCG. O setor passou também a coordenar as 
divisões de Captação de Moedas (responsável 
pelo projeto Cofrinhos Solidários) e Captação de 
Recicláveis. 

Seguindo o planejamento estratégico da Insti-
tuição em julho de 2009 foi criado o Centro In-
tegrado de Oncologia Clínica do Hospital Araújo 
Jorge, setor responsável pelo tratamento qui-
mioterápico que funciona no antigo prédio do 
Núcleo de Assistência Social da ACCG. No local 
está sendo realizado o tratamento quimioterápi-
co para os pacientes do Sistema Único de Saúde 
de forma mais humanizada, e em melhores ins-
talações físicas. 

Paciente em tratamento quimioterápico no Centro Integrado de Oncologia do 
Hospital Araújo Jorge.

I Fórum Goiano de Combate ao Câncer Infantil, promovido pela ONG Núcleo 
Esperança em Anápolis (novembro/2009).
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O Centro Integrado de Oncologia ainda não está funcionando com sua capacidade total, pois as 
obras do prédio ainda não foram concluídas. Apesar de apenas dois dos quatro andares estarem 
ativos a transferência possibilitou um aumento signifi cativo no número de aplicações de doses 
de quimioterápicos/mês, além dos pacientes passarem a receber atendimento com maior quali-
dade em local mais adequado. 

Ainda no mês de julho a ACCG também iniciou o processo de ocupação de sua nova unidade 
operacional, o Centro Médico Ambulatorial, a primeira etapa compreendeu a transferência do 
Banco de Sangue do Hospital Araújo Jorge para o térreo da nova unidade. No mês de dezembro 
o oitavo andar do prédio passou a abrigar o Setor de Informática da ACCG.

No fi nal do ano a Diretoria determinou a reestruturação do Núcleo de Assistência Social de unida-
de a um setor do Hospital Araújo Jorge. O objetivo foi a redução de custos, desde que os projetos 
sociais realizados pela Instituição não tivessem nenhum tipo de prejuízo. Além da redução de 
custos a mudança visa propiciar uma maior aproximação do corpo de voluntários às atividades 
da unidade hospitalar e de sua diretoria, já que as atividades do antigo Núcleo de Assistência 
Social e atual Setor de Assistência Social, estão diretamente ligadas ao Hospital Araújo Jorge.

A Diretoria da ACCG manteve ainda a política de be-
nefícios direcionada ao trabalhador durante todo o 
ano de 2009 realizando treinamentos organizacionais 
e ações de melhoria de qualidade de vida e desen-
volvimento pessoal dos empregados. A Gerência de 
Recursos Humanos (GRH) realizou durante todo o ano 
uma programação voltada para essas ações, como por 
exemplo: palestra motivacional “Sucesso Quantico” em 
comemoração ao dia do trabalhador, Arraiá ACCG – 
festa junina, “Só pra mulheres” – evento em comemo-
ração ao Dia Internacional da Mulher com orientações 
sobre os direitos da mulher e atividades recreativas, 
Feira e Mostra de Talentos 2009 – exposição de pro-
dutos artísticos e artesanais produzidos por emprega-
dos, espetáculo teatral “Contando Ninguém Acredita 
(Causos Goianos)” com os atores da Cia de Comédia 
Os Melhores do Mundo e a SIPAT – Semana Interna de 
Prevenção a Acidentes do Trabalho. 

Além desses eventos a Gerência de Recursos Hu-
manos da ACCG desenvolveu uma programação de 
cursos durante todo o ano de 2009 dentro do PEC – 
Programa de Educação Continuada. O programa visa 
promover o constante aperfeiçoamento do emprega-
do da ACCG através da realização de treinamentos vol-
tados para diversas áreas da Instituição. Em 2009 o PEC 
realizou aproximadamente cinquenta treinamentos e 
atingiu mais de mil empregados.

A Gerência de Recursos Humanos da ACCG elaborou 
ainda, através do seu Setor de Segurança e Medicina Os atores da CIA de Comédia Os Melhores do Mundo: Adriana Nunes, Jovane Nunes e 

Marcello Linhos em apresentação da peça teatral “Contando Ninguém Acredita”, para em-
pregados e pacientes da ACCG.
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do Trabalho, um Plano de Enfrentamento da Gripe H1N1. O plano visou esclarecer os emprega-
dos da Instituição sobre quais os sintomas da gripe e os procedimentos que devem ser adotados 
no caso de suspeita. 

A Coordenação de Tecnologia da Informação da ACCG através do seu Setor de Informática desen-
volveu no ano de 2009 novas ações do processo de informatização da Instituição em que foram 
desenvolvidos e implantados novos sistemas em nova plataforma como: Sistema de Compras 
WEB – disponibiliza todas as cotações de compras para que os fornecedores cotem os produtos 
em tempo real, Sistema de Telemarketing Pessoa Jurídica utilizado pelo Setor de Relacionamento 
Empresarial, Sistema de Fatura de APAC – Autorização de Procedimento de Alto Custo – Setor de 
Transplante de Medula Óssea, Sistema de Prescrição Médica, Sistema de Materiais e Sistema de 
Quimioterapia.

Em 2009 a Coordenação de Tecnologia da Informação desenvolveu ainda novos módulos do 
SIG – Sistema de Informações Gerenciais da ACCG: Protocolo de AIH – Autorização de Internação 
Hospitalar externo e interno, integração do sistema SISMAMA ao sistema de imagem da ACCG, 
laudo de solicitação de AIH, relatório de contratualização de média complexidade SUS, Programa 
de Consistência de CBO APAC Quimioterapia e TMO, Relatório de produção médica por profi ssio-
nal solicitante – SPC/SAP/SIG/SHE/SHM/SRT, Relatório de SRO faturamento e Sistema de Controle 
de Radiocirurgia.

Projetos para 2010
No ano de 2010 a ACCG desenvolverá novas ações para amenizar o impacto da defasagem da 
receita frente aos custos operacionais, com o cuidado de evitar que o tratamento dispensado ao 
paciente da Instituição tenha qualquer tipo de prejuízo. A base para que estas metas sejam esta-
belecidas será ainda a busca de apoio do governo, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, 
e a busca de parcerias com a iniciativa privada, assim como tem sido feito nos anos anteriores 
resultando em grandes projetos da Instituição.

A ocupação total do Centro Médico Ambulatorial também será uma das metas da ACCG em 
2010. Já no início do ano está prevista a ocupa-
ção do primeiro andar, o qual será destinado ao 
tratamento quimioterápico para pacientes de 
convênios e particulares, incluindo consultórios, 
salas de exames e sala para aplicação de qui-
mioterapia com 22 leitos/dia e com capacidade 
para atender até 70 pacientes diariamente. Após 
a ocupação da quimioterapia, serão ocupados 
os demais andares com setor de endoscopia e 
consultórios.

Em 2010 a ACCG investirá também em reformas 
para ampliação do Setor de Centro Cirúrgico e 
ampliação da Unidade de Terapia Intensiva do 
Hospital Araújo Jorge.

Uma das salas de quimioterapia do Centro Médico.
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O pleno funcionamento do Centro Integrado de Oncologia está entre os projetos prioritários 
de 2010, uma vez que a sua ocupação total não foi possível em 2009 em virtude de ausência de 
recursos. A viabilização desses recursos está sendo planejada pelo Setor de Relacionamento Em-
presarial da ACCG e resultará no funcionamento completo do Centro, atingindo assim a capaci-
dade de atendimento do setor e suprindo a demanda existente pelo tratamento quimioterápico.

Acompanhante de paciente recebe medicamento oral no Centro Integrado de Oncologia.





Hospital 
Araújo Jorge
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Hospital Araújo Jorge
A administração do Hospital Araújo Jorge (HAJ) atuou em 2009 com foco nas ações do Plane-
jamento Estratégico da ACCG, visando contribuir para a redução de custos da Instituição e, ao 
mesmo tempo, continuar oferecendo o atendimento digno e de qualidade.

O serviço de hotelaria criado em 2008 com o objetivo de melhorar a qualidade no atendimento 
dispensado aos pacientes intensifi cou ao longo de 2009 ações para a melhoria das instalações 
físicas do hospital além da valorização da humanização do atendimento na unidade. 

O trabalho de manutenção preventiva nos leitos foi iniciado pelo serviço de hotelaria com o intui-
to manter camas, aparelhos de ar condicionado, aparelhos de TV, enxoval, entre outros materiais 
em perfeitas condições de uso. Novos enxovais também foram adquiridos, assim como novas ca-
mas e salas de espera de alguns postos de enfermagem foram totalmente reformadas, passando 
a contar com revisteiras, quadros, novos sofás e televisores.

Além das melhorias físicas que a hotelaria promoveu no HAJ, o atendimento a pacientes e acom-
panhantes foi melhorado através de treinamento dos atendentes e camareiras, que também pas-
saram a trabalhar uniformizados.

Sessões de cinema e shows com artistas locais para pacientes da unidade foram mantidos em 
uma programação ao longo de todo o ano a fi m de garantir momentos de alegria e descontração 
para pacientes e seus acompanhantes. Artistas como o cantor Henrique, a dupla Dhomini e Ân-

gelo, se apresentaram voluntariamente no audi-
tório da unidade. As apresentações do Projeto 
Biblioteca Solidária também aconteceram no 
ambulatório do Hospital oferecendo entreteni-
mento para pacientes que aguardavam por 
atendimento. 

O encerramento da programação da hotelaria 
aconteceu no mês de novembro com um show 
da Banda Realce e contou com o sorteio da rifa 
de uma moto Sundown. A moto havia sido do-
ada pela comissão organizadora do evento Goi-
ânia Rodeo Festival 2008 e a rifa foi coordenada 
pelo HAJ, através da hotelaria. A renda arrecada-
da com a venda dos bilhetes da rifa será destina-
da para a reforma da recepção do SUS.

O Setor de Ginecologia e Mama do HAJ recebeu 
no início do ano certifi cado internacional de qualidade, o “certifi cado Eusoma”. A certifi cação é 
iniciativa da Escola Européia de Oncologia e da Sociedade Européia de Especialistas em Câncer 
de Mama (Eusoma) que avaliam e selecionam as unidades de saúde em todo o mundo que se 
dedicam aos cuidados de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Pela primei-
ra vez a unidade foi incluída na lista mundial dos hospitais referência em tratamento de câncer 
de mama, feita pela EUSOMA. 

Sorteio da rifa da moto Sundown: Pascoal Canevaroli, empresário e organizador 
do Goiânia Rodeo Festival, André Bueno, ganhador da rifa, e Dr. Raul Chavarria – 
Diretor Técnico do HAJ (novembro/2009).
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O Setor de Ginecologia e Mama foi avaliado com base na capacidade de atendimento da unidade 
e de acordo com as recomendações de estrutura, equipe, multidisciplinariedade, protocolos de 
pesquisa e trabalho de prevenção. A certifi cação total será garantida após cinco anos da certifi -
cação inicial, com base nos indicadores que serão periodicamente fi scalizados pela auditoria da 
organização.

Em maio o Setor de Enfermagem do HAJ, com o apoio do Instituto de Ensino e Pesquisa e da 
Gerência de Recursos Humanos da ACCG, promoveu um evento em comemoração à 70ª Semana 
Brasileira de Enfermagem, com o tema “Enfermagem Vale a Vida”, tratando de assuntos como 
prevenção, humanização dos espaços de saúde, qualidade de vida e alimentação a programação 
incluiu palestras ministradas por professores convidados, sorteio de brindes e atividades 
musicais.

A equipe de Radiocirurgia do Setor de Radioterapia do Hospital Araújo Jorge participou do 2º 
Congresso da Sociedade Goiana de Neurocirurgia, realizado no Castro´s Park Hotel no fi nal do 
mês de maio. No estande do evento foi apresentado pela equipe de Radiocirurgia que o Hospital 
Araújo Jorge, unidade referência em tratamento de câncer na região Centro-Oeste, presta atendi-
mento na área de Radiocirurgia há cerca de 10 anos, atendendo em média 90 pacientes por ano. 

No mês de junho de 2009 o setor responsável pelo tratamento qui-
mioterápico do Hospital Araújo Jorge foi transferido para um novo 
prédio, onde funcionava o Núcleo de Assistência Social, e passou a 
ser chamado de Centro Integrado de Oncologia. A mudança propor-
cionou aos pacientes do SUS – Sistema Único de Saúde que estão 
em tratamento quimioterápico um atendimento mais humanizado 
e em melhores instalações físicas, além de um aumento da capa-
cidade. Em breve o setor ocupará os quatros andares do prédio e 
estará oferecendo o atendimento integralizado aos pacientes SUS.

O Banco de Sangue do Hospital Araújo Jorge passou a atender em 
novas instalações no mês de julho. A coleta de sangue da unidade 
passou a funcionar no novo prédio do Centro Médico Ambulatorial, 
unidade da ACCG e possibilitou atender um número maior de doa-
dores e lhes oferecer ambiente mais confortável.

O sangue coletado no Banco de Sangue do HAJ visa suprir a alta 
demanda advinda de pacientes oncológicos do hospital que neces-
sitam de reabilitação após serem submetidos a tratamentos como: 
quimioterapia, transplante de medula óssea e cirurgia. Além disso, 
o Banco de Sangue também presta serviço a três unidades hospi-
talares de Goiânia, fornecendo hemoderivados para transfusões em 
pacientes submetidos a cirurgias de alta complexidade.

O Setor de Nutrição do HAJ colaborou, juntamente com outras instituições que promovem as-
sistência nutricional ao indivíduo com câncer, na elaboração do Consenso Nacional de Nutrição 
Oncológica. O documento foi elaborado pelo INCA – Instituto Nacional do Câncer e tem como 
objetivo homogeneizar as condutas nutricionais na assistência a pessoas com câncer e que são 
usuárias do Sistema Único de Saúde. Em dezembro de 2009 o Setor de Nutrição e Dietética da 
ACCG apresentou para todo o corpo clínico da Instituição as principais condutas estabelecidas 

Prédio da ACCG onde atualmente funciona o Centro 
Integrado de Oncologia do Hospital Araújo Jorge.



22

no Consenso e quais o seus objetivos. A partir de então equipe multidisciplinar do HAJ passou a 
adotar as condutas estabelecidas no documento. 

Doações e eventos
O Hospital Araújo Jorge foi contemplado com uma série de doações vindas da comunidade e ini-
ciativa privada durante todo o ano de 2009. Grande parte das doações revertidas à unidade está 
relatada neste Relatório Anual da ACCG 2009 no capítulo do Setor Relacionamento Empresarial. A 
realização de eventos tanto para arrecadar recursos quanto para levar diversão para os pacientes 
também foi uma importante forma de benefi ciar a unidade.

Em março o Arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, celebrou um missa de ação de graças 
no HAJ, a qual foi acompanhada por cerca de 200 pessoas que lotaram o auditório da unidade. 
Acompanhantes, voluntários, empregados e convidados participaram da celebração e durante a 
cerimônia Dom Washington pediu pelo restabelecimento de todos os pacientes que estavam em 
tratamento. A Arquidiocese de Goiânia havia solicitado o espaço para a realização da celebração 
que foi organizada pela ACCG, com o apoio do seu Grupo Católico. 

O Grupo Católico e voluntários da ACCG promoveram missas durante o ano todo, para pacientes, 
familiares, empregados, voluntários, associados e convidados. Em maio uma cerimônia em ho-
menagem às mães foi celebrada pelo Frei Edmilson Vaz, da Paróquia São Francisco e o Padre Mar-
cos da Paróquia Nossa Senhora de Assunção celebrou as missas dos pais e a de ação de graças 
que aconteceu no fi nal do ano. A Capelania Evangélica, formada por voluntários cujo trabalho é 
coordenado pelo Núcleo de Assistência Social da ACCG, também realizou cultos evangélicos para 
os pacientes em datas comemorativas como dia dos pais e dia das mães.

O República Restaurante Bar realizou no mês de maio uma noite de “Caldos e Panelinhas” com 
parte da renda revertida para o Hospital Araújo Jorge. Durante o evento o cantor Laércio Correnti-
na animou as quase duzentas pessoas que prestigiaram o evento. Ao som de MPB, os convidados 
degustaram diversos tipos de caldos e as conhecidas panelinhas.

Voluntários da ACCG realizaram durante todo o 
ano celebrações de importantes datas comemo-
rativas para pacientes da unidade. A edição da 
festa em comemoração ao dia das mães, realiza-
da todos os anos pelos voluntários do Núcleo de 
Assistência Social aconteceu no dia 22 de maio 
e contou com a participação do cantor Gilberto 
Corrêa e da dupla Robson Chaves e Chico Júnior. 
Pacientes, mães de pacientes e acompanhantes 
se divertiram com os shows musicais, a apresen-
tação do comediante Juquinha e apresentações 
de dança do ventre. No fi nal da festa, as mães re-
ceberam fl ores e lembranças.

A festa em comemoração ao Dia da Criança foi 
realizada no dia 16 de outubro no auditório do 

Colaboradores da UNIMED fi zeram doações para o Banco de Sangue do Hospital 
Araújo Jorge durante a semana em comemoração ao Dia Nacional do Doador 
Voluntário de Sangue (novembro/2009).
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HAJ e teve a participação de crianças e adolescentes, acompanhantes, convidados e parceiros. O 
comediante Juquinha apresentou o evento e os artistas Pádua e Alê Faccni, palhaço Macarrão e 
do grupo infantil Superfantástico animaram a festa. A comemoração do Dia das Crianças contou 
ainda com a colaboração da Diretoria de Recursos Humanos da Assembléia Legislativa que pro-
moveu uma campanha de arrecadação de brinquedos e artigos de higiene entregues aos pa-
cientes durante o evento. 

O Banco de Sangue do Hospital Araújo Jorge realizou algumas ações para intensifi car a captação 
de doadores durante a semana em que é comemarado o Dia Nacional do Doador Voluntário de 
Sangue, em 25 de novembro. No dia 18 de novembro uma equipe do Banco de Sangue ministrou 
uma palestra informativa aos colaboradores e médicos da Unimed Goiânia e nos dias 26 e 30 dois 
pontos de coleta externa foram instalados na cooperativa com o objetivo de captar mais de 200 
doadores entre os seus colaboradores. Na semana seguinte o Banco de sangue recebeu colabo-
radores da empresa QG Pastéis que foram até a unidade doar sangue.

A Festa de Natal dos pacientes do Hospital Araú-
jo Jorge promovida pelos voluntários em dezem-
bro teve a participação de mais de cem adultos e 
crianças em tratamento, além dos acompanhan-
tes. Tradicionalmente a festa foi apresentada pelo 
comediante Juquinha, e teve apresentações da 
dupla Matão e Monteiro, do cantor gospel Ada-
ílton e do grupo Superfantástico. Os presentes 
distribuídos aos participantes do evento foram 
doados pelo Governo do Estado, voluntários e 
pelos funcionários da Assembleia Legislativa e 
foram entregues pelo vice-governador Ademir 
Menezes, pelo secretário estadual de Ciência e 
Tecnologia, Joel Sant’Anna Braga Filho, e pelo se-
nador da República, Demóstenes Torres. 

Setor de Oncologia Pediátrica
Em agosto foram iniciadas as obras do projeto 
de reforma e adequação do Setor de Oncologia 
Pediátrica (SOP) da unidade. A verba obtida com 
realização das quatro últimas campanhas McDIA 
FELIZ, além de doações de outros contribuintes 
destinadas ao Setor, foram revertidas para esta 
reforma. O término das obras está previsto para o 
início de 2010 e o espaço incluirá ambiente mais 
amplo para o tratamento de quimioterapia de 
curta e longa duração, isolamento, expurgo, sala 
de enfermeira, sala de procedimentos, emergên-
cia, depósitos de limpeza e laboratório de imu-
nofenotipagem, consultórios e escada externa.

Vice-Governador do Estado de Goiás, Ademir Menezes, entregou presentes para 
pacientes do Hospital Araújo Jorge na Festa de Natal, organizada por voluntários 
da ACCG (dezembro/2009).

Reforma do Setor de Oncologia Pediátrica do Hospital Araújo Jorge (agosto/2009).
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Os arquitetos Genésio Maranhão e Léo Romano também ofereceram a sua contribuição ao pro-
jeto de reforma e adequação do SOP. Os dois profi ssionais doaram os seus serviços fazendo o 
projeto de interiores da nova ala da pediatria.

O Colégio Integrado de Educação Moderna (CIEM) organizou uma festa de Páscoa para os pa-
cientes em tratamento na pediatria da unidade em abril. As crianças foram recebidas por alunos 
e professores no auditório da escola localizada no Setor Jaó para o Momento de Alegria, evento 
que faz parte do projeto pedagógico do CIEM. Com música, alegria, frutas e muitas guloseimas, 
com direito a bolo de chocolate, os alunos das turmas dos 3º, 4º e 5º anos interagiram com os 
pacientes que também ganharam kits de higiene pessoal.

A ONG “Núcleo Esperança” promoveu a tradicional “Tarde da Beleza” no mês de maio, para as mães 
de pacientes do Setor de Oncologia Pediátrica. O evento reuniu profi ssionais de um salão de be-
leza que ofereceram os serviços de tratamento de cabelos e maquiagem para as acompanhantes 
da Pediatria. A iniciativa contou mais uma vez com a parceria da equipe de Jeremias Cabeleireiros, 
salão de beleza de Anápolis e atendeu aproximadamente 30 mães de pacientes. 

A realização da edição da Campanha McDIA 
FELIZ em 2009 também foi muito importante 
para a reforma da pediatria, já que a destinação 
da verba da campanha já estava prevista para 
esta fi nalidade. Por mais um ano pacientes, vo-
luntários, empregados, associados, empresas, 
imprensa, governo demonstraram sua parceria à 
Instituição e também o seu engajamento na luta 
contra o câncer. A participação em massa des-
tes grupos é o que faz com que todos os anos 
a realização da Campanha McDIA FELIZ seja um 
sucesso e torne sonhos, como o de reforma do 
Setor de Oncologia Pediátrica, em realidade.

A ACIEG – Associação Comercial e Industrial do 
Estado de Goiás promoveu no mês de agosto a 
5ª cavalgada da ACIEG. O evento aconteceu na 
Fazenda Santa Branca, em Terezópolis e mais 
uma vez benefi ciou a ACCG e teve como tema 
“Ações Sócio-econômicas de Responsabilidade 
Empresarial”. A renda do evento deste ano foi 
destinada para a reforma do Setor de Oncologia 
Pediátrica do HAJ e para o CRER.

No ano de 2009 pacientes do SOP que comple-
taram quinze anos no último ano participaram 
da Festa de 15 Anos promovida por voluntários 
anualmente. Os debutantes, seus familiares e 
amigos tiveram direito a uma comemoração 
com muita música, dança, jantar, fotos e até as 
roupas usadas na comemoração. A iniciativa da 
tradicional festa de 15 anos do Hospital Araújo 

Festa de 15 Anos, promovida anualmente por voluntários, para pacientes 
do Serviço de Oncologia Pediátrica (outubro/2009).

José Mendes Barboza, Supervisor Regional da Rede Mc Donald´s em Goiás, e 
Juquinha, comediante e voluntário da ACCG, durante solenidade de abertura do 
McDIA FELIZ 2009 (agosto).
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Jorge é de um grupo de profi ssionais de eventos que anualmente se reúnem e doam os seus 
serviços para viabilizar a realização desta grande festa. 

O projeto Biblioteca Solidária desenvolvido pelo SESC Universitário também chegou ao SOP le-
vando apresentações teatrais dos Contadores de Histórias para os pacientes, que em alguns mo-
mentos puderam se divertir enquanto aguardavam por atendimento.

O Grupo Anjo da Guarda realizou durante o ano de 2009 dois bazares e reverteu a arrecadação 
das duas edições do evento para a pediatria. A doação do grupo foi destinada para aquisição de 
materiais médicos, kits de higiene, entre outras necessidades do Setor.

O Setor de Oncologia Pediátrica recebeu ainda uma série de doações ao longo do ano de pessoas 
da comunidade, empresas, órgãos do governo, entre outros. As diversas doações (dinheiro, me-
dicamentos, brinquedos, três balanças digitais, maca, materiais escolares, livros infantis, escovas 
de dente, creme dental e fi o dental, macarrão miojo, leite, bolo, pão e rosca) contribuíram para o 
bom atendimento aos pacientes em tratamento na unidade.

Projetos para 2010
O projeto de Reforma e Adequação da pediatria será concluído no primeiro semestre do ano, 
resultando num aumento da capacidade de leitos para o tratamento quimioterápico e com toda 
a estrutura física do Setor de Oncologia Pediátrica funcionado em novas instalações.

A ocupação total do Centro Integrado de Oncologia, setor do HAJ responsável pelo tratamento 
quimioterápico de pacientes do SUS, será viabilizada durante o ano de 2010. Com os quatro an-
dares do prédio em funcionamento será possível um aumento da capacidade de atendimento, 
além de oferecer ao paciente um atendimento integralizado, prestado pela equipe multidiscipli-
nar da unidade.

A Diretoria Técnica do Hospital Araújo Jorge iniciará em 2010 a coordenação do trabalho execu-
tado pelo antigo Núcleo de Assistência Social, unidade transformada no fi nal do ano de 2009 em 
um setor do HAJ. A mudança benefi ciará os projetos realizados pelo Setor de Assistência Social 
uma vez que a maioria deles são voltados para benefi ciar os pacientes da unidade. Os eventos 
benefi centes realizados pelo atual Setor de Assistência Social viabilizarão novos projetos do HAJ 
previstos para 2010 como a reforma da Recepção SUS e a construção de uma lanchonete que 
funcionará na unidade para atender pacientes, acompanhantes, voluntários e empregados.

Desta forma, no ano de 2010 a Diretoria do Hospital Araújo Jorge trabalhará com o objetivo de 
concluir projetos iniciados no ano anterior e realizar novos, sendo todos eles voltados para o 
cumprimento da missão da ACCG e visando manter a unidade como centro de referência no 
tratamento oncológico.





Instituto de 
Ensino e Pesquisa
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Instituto de Ensino e Pesquisa
O Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), unidade operacional da ACCG que tem por objetivo pro-
mover o aprimoramento técnico-científi co dos profi ssionais e estudantes da área de saúde, reali-
zou no ano de 2009 atividades voltadas para a sua área de atuação: o ensino e a pesquisa.

Pesquisa
Em 2007 o MCT, Ministério da Ciência e Tecnologia, lançou a chamada pública MT/FINEP/Ação 
Transversal - Rede Genoprot - 08/2007 e a ACCG foi contemplada com 1,48 milhões de reais des-
tinados à compra de equipamentos, material de consumo e pagamento de bolsas para a implan-
tação do Laboratório de Oncogenética e Radiobiologia. Esse projeto ainda está em andamento 
sendo o mais importante do Estado de Goiás na área de cancerologia.

Após o recebimento do aporte fi nanceiro, a importação dos equipamentos e a adequação da 
estrutura física do Laboratório, a equipe já foi contemplada com outros projetos submetidos à 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, a FAPEG. Com o propósito de ser um labo-
ratório multiusuário o Laboratório de Oncogenética e Radiobiologia abriu as portas para várias 
colaborações envolvendo universidades e centros de pesquisa.

A ACCG, via IEP, também foi contemplada com vários projetos fi nanciados pela FAPEG envolven-
do pesquisadores da Instituição, tais como: Dra. Juliana Castro Dourado Pinezi, Dra. Renata de 
Bastos Ascenço Soares, Dr. Ruff o de Freitas Júnior e Dra. Vera Aparecida Saddi.

O Comitê de Ética em Pesquisa da ACCG teve no ano de 2009 mais de 61 projetos protocolados 
de pesquisas a serem realizadas na Instituição, sendo 04 projetos de doutorado, 27 projetos de 
conclusão de curso e graduação, 20 projetos de pesquisa clínica patrocinados, 07 teses de mes-
trado e 03 projetos de cursos de especialização latu sensu.

Três publicações de pesquisadores da ACCG 
foram classifi cadas entre os cinco melhores tra-
balhos científi cos selecionados pela Academia 
Goiana de Medicina. A premiação aconteceu 
no auditório do Conselho Regional de Medicina 
no mês de julho. Na edição 2009 do “Prêmio da 
Academia Goiana de Medicina” foram premia-
dos o Dr. José Carlos de Oliveira, oncologista do 
Serviço de Cabeça e Pescoço do Hospital Araújo 
Jorge, com a publicação “Dietary Habits: A Risk 
or Protective Factor for câncer of the Mouth and 
Oropharynx in Goiás, Brazil”, Dra. Juliana de Cas-
tro Dourado Pinezi, radioterapeuta do Setor de 
Radioterapia do HAJ, com o trabalho “Dose Ab-
sorvida pela Bexiga na Braquiterapia Intracavitá-
ria no Câncer de Colo Uterino: cálculo em múlti-

Dr. José Carlos de Oliveira, Dra. Criseide Castro Dourado, Dra. Eleuse Guimarães 
Machado Brito (médica e professora da UFG), Dra. Juliana Castro Dourado Pinezi 
e Dr. Francisco de Assis Freire Dourado, na solenidade de entrega do “Prêmio da 
Academia Goiana de Medicina” (julho/2009).
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plos pontos e infl uência do grau de repleção vesical” e Dra. Ana Maria Quinteiro Ribeiro com o 
trabalho “Fatores Prognósticos em Pacientes Portadores de Melanoma Cutâneo. Um estudo de 
base populacional em Goiânia – Brasil”. 

Ensino
Uma programação de cursos de extensão foi ofe-
recida na Instituição ao longo do ano de 2009, 
através do Setor de Ensino do IEP, além dos cur-
sos de residência e do curso de especialização 
promovido anualmente pela unidade.

O Curso de Residência em Enfermagem Oncoló-
gica criado em 2008 selecionou a sua segunda 
turma através da realização de concurso no fi nal 
de 2009, tendo 64 inscritos para disputarem as 
03 vagas oferecidas.

O IEP ofereceu durante todo o ano suporte para 
a formação de mestres e doutores entre os profi ssionais que atuam na ACCG e promoveu em 
2009 o I Curso de Fundamentos em Biologia Molecular, que contou com a participação de 63 
participantes e pesquisadores palestrantes. 

Em 2009 a unidade disponibilizou ainda vagas para estágios na Instituição sendo 200 para téc-
nicos, 30 para profi ssionais e 398 para acadêmicos. A coordenação de encontros científi cos re-
gulares como a transmissão de 10 conferências realizadas pela NETGASTRO – Curso Continuado 
à Distância de Gastroenterologia e de Cirurgia Geral, promoção de 39 reuniões científi cas e 38 
reuniões do Clube de Revista.

III Bienal de Cancerologia do 
Hospital Araújo Jorge
O IEP realizou no mês de agosto a III Bienal de 
Cancerologia do Hospital Araújo Jorge e I Sim-
pósio de Capacitação em Prevenção do Câncer 
para o Programa Saúde da Família dos Municí-
pios Goianos. A programação da terceira edição 
da Bienal em Cancerologia do Hospital Araújo 
Jorge incluiu as Jornadas de Enfermagem Onco-
lógica, Psico-Oncologia, Fisioterapia Oncológica, 
Serviço Social em Oncologia e Fonoaudiologia 
Oncológica tendo profi ssionais da instituição e 
profi ssionais de destaque nacional convidados pela coordenação do evento para ministrarem as 
palestras. Foram premiados os três melhores trabalhos científi cos apresentados no evento:

Reunião científi ca com a equipe de Enfermagem da ACCG.

Solenidade de Abertura da III Bienal de Cancerologia do Hospital Araújo Jorge 
(agosto/2009).
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CLASSIFICAÇÃO /TÍTULO AUTOR(ES)

1º: Densidade de microvasos como fator prognóstico avaliada 
pela imunodetecção do antígeno relacionado ao fator VIII em 
mulheres com câncer de mama.

Wilmar José Manoel e cols.

2º: Atividade antiproliferativa sobre células de melanoma humano 
em cultura de solução aquosa do látex da planta tiborna. Ludmila Ríspoli Moura e cols.

3º: As representações sociais e cuidadores de pacientes 
oncológicos fora de possibilidades de cura. Laís Záu Serpa de Araújo e cols.

O I Simpósio de Capacitação em Prevenção do Câncer para o Programa Saúde da Família (PSF) 
dos Municípios Goianos teve como objetivo o aprimoramento dos profi ssionais do Programa de 
Saúde da Família na prevenção primária e secundária (diagnóstico precoce) de todos os tipos 
mais comuns da doença. O Simpósio foi uma etapa do Programa de Prevenção dos Municípios 
Goianos da ACCG que conta com a parceria da OVG – Organização das Voluntárias de Goiás e do 
Governo do Estado de Goiás.

A Sociedade Brasileira de Cancerologia prestou sua contribuição na realização da III Bienal de 
Cancerologia do Hospital Araújo Jorge publicando os 8 primeiros trabalhos científi cos seleciona-
dos no evento em uma edição especial da Revista da Sociedade Brasileira de Cancerologia, n° 40, 
4° trimestre/2009. 

CLASSIFICAÇÃO / TÍTULO AUTOR(ES)

1°: Densidade de microvasos como fator prognóstico avaliada 
pela imunodetecção do antígeno relacionado ao fator VIII em 
mulheres com câncer de mama

Wilmar José Manoel e cols.

2°: Atividade antiproliferativa sobre células de melanoma huma-
no em cultura de solução aquosa do látex da planta tiborna Ludmila Ríspoli Moura e cols.

3°: As representações sociais e cuidadores de pacientes oncológi-
cos fora de possibilidades de cura Laís Záu Serpa de Araújo e cols.

4°: Avaliação da radiossensibilidade do tecido normal em casos 
de tumores de cabeça e pescoço submetidos à radioterapia Alexandre João Meneghini e cols.

5°: Ações para prevenção e detecção precoce do câncer de ma-
ma na atenção básica: um olhar do agente comunitário de saúde

Nilza Alves Marques Almeida e 
cols.

6°: Signifi cado clínico da imunodetecção nuclear da proteína p53 
em carcinomas de mama de pacientes brasileiras

Deidimar Cássia Batista Abreu e 
cols.

7°: Radiocirurgia exclusiva ou adjuvante à cirurgia no tratamento 
das metástases cerebrais: aspectos técnicos e evolução clínica Keyci Shizue Ito Tabata e cols.

8°: Síndrome de Erdheim-chester: relato de caso Andreza Karine de Bastos Almeida 
Souto e cols.
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O concurso de fotografi a “Retratos do Cuidar em Enfermagem Oncológica” 
também aconteceu durante a bienal e envolveu a participação dos pro-
fi ssionais de enfermagem da ACCG que puderam retratar a sua visão de 
cuidado em enfermagem oncológica.

Ainda durante a III Bienal de Cancerologia do Hospital Araújo Jorge a ACCG 
lançou a publicação I Manual de Prevenção ao Câncer desenvolvido para 
auxiliar o profi ssional não-oncologista a entender melhor os sinais e sinto-
mas que levam a um diagnóstico precoce dos tipos mais comuns de câncer. 

Eventos promovidos pelo IEP em 2009
• Curso de Atualização em Enfermagem Oncológica - Abril

• Curso de Fundamentos Teóricos em Biologia Molecular - Março a Abril

• Clube da Tireóide em Goiás: Atualidades e Controvérsias no Manejo das 
Tiroidopatias - Maio

• III Jornada Goiana de Melanoma - Junho

• IV Curso Básico de Oncologia - Maio a Junho

• III Bienal de Cancerologia do Hospital Araújo Jorge - Agosto

• I Simpósio Multidisciplinar do CTG: Carcinoma bem diferenciado da Tireóide - Novembro

O IEP, além da coordenação das pesquisas da Instituição e da realização dos eventos científi cos, 
prestou uma série de serviços a profi ssionais e estudantes ao longo do ano como: disponibiliza-
ção de acessos a periódicos on-line, tramitação de estágios, confecção de pôsters, digitação de 
materiais didáticos, atendimento a COREME, entre outros.

Registro de Câncer de Base Populacional de Goiânia
Durante o ano de 2009 a Divisão de Registro de Câncer de Base Populacional de Goiânia (RCBP-
Goiânia) coletou dados referentes aos anos de 2006 concluído (fi guras 1 e 2) sendo (masculi-
no=2832 e feminino=3127) e 2007 em fase de conclusão já com 5877 casos coletados sendo 
(masculino=2733 e feminino= 3144). 

 

Publicação da ACCG lançada durante a III Bienal de 
Cancerologia do Hospital Araújo Jorge (agosto/2009).
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O RCPB colaborou ainda fornecendo dados sobre a incidência do câncer para 11 pesquisadores 
cuja fi nalidade foi ensino, pesquisa e/ou extensão e participou de três projetos de pesquisa (Ca-
thy – estudo dos fatores de risco para o câncer de tireóide; Latincare - Estudo de sobrevida para 
America Latina; Estudo do Georreferenciamento do Câncer em Goiânia) e em mais um projeto 
multicêntricos internacionais com IARC-Associação Internacional de Registros de Câncer (INTER-
CHANGE - International Study).

O RCBP-Goiânia contribui também com a formação acadêmico-profi ssional em programas de 
pós-graduação da Universidade Católica e Universidade Federal de Goiás.

Figura 2 – Coefi cientes brutos dos 5 tumores mais incidentes no sexo feminino em 
Goiânia no ano de 2006

Figura 1 – Coefi cientes brutos dos 5 tumores mais incidentes no sexo masculino em 
Goiânia no ano de 2006
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Projetos para 2010
Em 2010 o Instituto de Ensino e Pesquisa da ACCG continuará desenvolvendo projetos voltados 
para pesquisa e o ensino na Instituição. A unidade irá pleitear os editais de fomento a pesquisas 
científi cas regionais (FAPEG) e nacionais (FINEP, CNPq e CAPES).

Além da continuação dos cursos já existentes a unidade promoverá ainda o I Curso de Odonto-
logia Hospitalar e o I Curso Básico para Tratamento de Feridas. Está previsto ainda para o ano de 
2010 uma vistoria para o credenciamento da Residência em Enfermagem Oncológica junto à 
CONARENF – Comissão Nacional de Residência em Enfermagem Oncológica.

Os projetos de automação do acervo fotográfi co e reestruturação das instalações físicas e do 
acervo da biblioteca estão previstos para 2010.

Laboratório de Oncogenética e Radiobiologia da ACCG.





Núcleo de
Assistência Social
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Núcleo de Assistência Social
O Núcleo de Assistência Social (NAS) atuou em 2009 desenvolvendo ações que visam o bem estar 
de pacientes, familiares e acompanhantes em tratamento no Hospital Araújo Jorge (HAJ), ofere-
cendo a essas pessoas, por meio do trabalho realizado pelo corpo de voluntários, assistência di-
reta e integral.

A unidade da ACCG desempenhou ainda ao longo de 
2009 uma série de ações que objetivaram obter receitas 
fi nanceiras, através da realização de eventos, auxiliando 
na manutenção dos projetos sociais. 

Todas as atividades desenvolvidas pelo corpo de voluntá-
rios do NAS têm o objetivo de proporcionar aos pacientes 
um melhor aproveitamento do tratamento proposto, es-
timulando-os a perceberem que as limitações da doença 
não devem ser vistas como impedimentos para todos os 
outros aspectos da vida.

Atendimento domiciliar
O atendimento domiciliar feito a pacientes do Hospital Araújo Jorge e seus familiares realizado 
pelo GAPPO – Grupo de Apoio Paliativo ao Paciente Oncológico teve continuidade no ano de 
2009. O Grupo formado por médico, enfermeira, assistente social, psicóloga, orientadora espiritu-
al e voluntários realizou durante todo o ano cerca de 6.500 atendimentos (entre visitas domicilia-
res, visitas hospitalares e atendimentos profi ssionais) a 515 pacientes.

Voluntários
Os resultados obtidos pelo NAS no ano de 2009 refl etem o trabalho dos voluntários que im-
buídos da vontade de auxiliar ao próximo se empenharam em contribuir para que a unidade 
atingisse os seus objetivos.

Atualmente a unidade desenvolve uma série de projetos de trabalho voluntário dentro do Hospi-
tal Araújo Jorge. Em 2009 destacou-se o Projeto “Solidariedade” que dá apoio à equipe multipro-
fi ssional, contribuindo para a qualidade na prestação de serviços, além de levar apoio humanitá-
rio e orientação aos pacientes que procuram atendimento no hospital.

Os voluntários da Equipe “Tarde da Beleza” trabalharam com o objetivo de resgatar a auto-estima 
e a vontade de viver dos pacientes internados fazendo dos cuidados com a higiene (corte de 
cabelo, unha, barba, maquiagem) rotina. 

Voluntários distribuem chá para pacientes no Ambulatório do HAJ.
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No Setor de Oncologia Pediátrica os voluntários realizaram atividades como o bingo semanal, 
trabalhos manuais e arterapia para as crianças e adolescentes em tratamento visando aliviar-lhes 
o estresse e promover momentos de lazer e descontração durante a espera.

Entre os projetos desenvolvidos no Hospital 
pelo corpo de voluntários do NAS destaca-se a 
realização de eventos para pacientes em datas 
comemorativas como Dia das Crianças, Dia das 
Mães, Natal, entre outras. Um grupo de volun-
tários é responsável pelo planejamento e reali-
zação desses eventos que envolve: convite para 
os artistas que se apresentam voluntariamente, 
busca de patrocínio para decoração e captação 
de doações de brinquedos e artigos de higiene 
para serem distribuídos nesses eventos. A par-
ceria com os artistas, empresas e órgãos como a 
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás é im-
prescindível para que esses eventos aconteçam.

Em abril aconteceu a seleção anual de volun-
tários que teve cerca de oitenta pessoas pré-
selecionadas por uma psicóloga da Gerência de Recursos Humanos da ACCG. Essas pessoas 
participaram do Curso de Formação de Voluntários e receberam orientações sobre noções de 
oncologia, regras do voluntariado e perfi l do atendimento no Hospital Araújo Jorge. Durante 
o curso os novos voluntários conheceram ainda os projetos desenvolvidos pelo NAS e ao fi nal, 
foram selecionados 78 volutários, que estão atuando na Instituição desde abril de 2009.

Doações
Durante todo o ano uma série de empresas, associações e grupos de pessoas interessadas em 
ajudar a ACCG realizaram eventos benefi centes ou campanhas em prol da Instituição. Em janeiro 
o NAS recebeu uma doação de roupas, bolsas, fraldas descartáveis, bijuterias e camisetas para a 
Nossa Loja e que foram doadas por clientes e funcionários da empresa Widex Inteo.

A Fundação Bradesco promoveu no mês de março o Dia Nacional de Ação Voluntária destinando 
parte das arrecadações feitas em Goiás ao NAS. A campanha resultou na doação de 3.276 litros 
de leite, 180 kg de biscoitos e 25 kg de arroz, que foram encaminhados ao Setor de Nutrição do 
Hospital Araújo Jorge, unidade operacional da ACCG.

Em maio a Quasar CIA DE DANÇA apresentou no Teatro Goiânia o espetáculo “Céu na Boca” e 
arrecadou 419 litros de leite e 68 quilos de alimentos não perecíveis doados à ACCG. 

Apresentação teatral da festa em comemoração ao Dia das Crianças, organizada 
pelos voluntários do NAS (outubro/2009).



38

Eventos
A tradicional Feijoada Benefi cente da ACCG realizada anualmente pelo Grupo Ovisa da Igreja 
Nossa Senhora de Fátima aconteceu no mês de julho e reuniu mais de mil pessoas. O evento 
que contou também com o apoio dos voluntários e contribuintes da ACCG teve a animação 

dos músicos William José e Miriam Thereza, 
Banda Página Três, Os Caçulas e Tom Chris. 
A renda da Feijoada Benefi cente foi revertida 
para o novo Centro Integrado de Oncologia 
Clínica do Hospital Araújo Jorge, setor res-
ponsável pelo tratamento quimioterápico.

Em outubro três eventos resultaram na doa-
ção de alimentos para a unidade. O Bellydan-
ce Festival Edição 2009, maior evento de 
dança do ventre de Goiânia; a Festa Santa 
Moura, evento religioso organizado pela As-
sociação Santa Moura e a Comunidade Ma-
ronita; e o “The Pub Solidário” promovido pela 
casa noturna The Pub. Os três eventos resul-
taram na doação de mais de uma tonelada 
de alimentos que foram destinados ao Setor 
de Nutrição do Hospital Araújo Jorge e para 
complementar cestas básicas distribuídas a 
pacientes carentes em tratamento.

A Festa do Arco-Íris, evento que comemora a 
cura de centenas de pessoas que passaram 
por tratamento no Setor de Oncologia Pedi-
átrica do Hospital Araújo Jorge, aconteceu 
no dia 17 de outubro e reuniu centenas de 
ex-pacientes. Culto ecumênico, brincadeiras 
e café da manhã fi zeram parte da programa-
ção da festa apresentada pelo comediante 
Juquinha, e que teve ainda a participação do 
grupo de teatro Turminha do Papai do Céu, 
do grupo Sorriso Solidário e dos cantores Ma-
teus Felipe e Ronaldo Lírio.

A Feira da Solidariedade 2009, promovida pela Arquidiocese de Goiânia no mês de dezembro, 
na Estação Goiânia, teve mais uma vez a participação da ACCG em estande do NAS montado 
no local para exposição dos produtos artesanais produzidos pelos voluntários da instituição. 

Em dezembro funcionários da empresa LG Sistemas promoveram a campanha Natal Solidário 
da LG GO com o objetivo de arrecadar alimentos e ítens de higiene pessoal para o NAS. A ação 
resultou na doação à unidade de mais de 1.600 ítens como toalhas, pasta de dente, escova 
de dente, sabonetes, chás e bolachas. Os artigos de higiene foram repassados para pacientes 
e acompanhantes internados e os chás e bolachas servidos para pacientes que aguardam 
atendimento no ambulatório.

Feijoada Benefi cente da ACCG realizada em julho no Clube Ferreira Pacheco.

Festa do Arco-Íris (outubro/2009).
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Projetos para 2010
No fi nal de 2009 a Diretoria da ACCG determinou que o NAS fosse transformado em um setor 
do Hospital Araújo Jorge, deixando então de ser uma unidade operacional. O novo Setor de 
Assistência Social continuará no ano de 2010 com as mesmas atribuições do antigo Núcleo 
de Assistência Social, com exceção da coordenação do GAPPO, que passa a ser coordenado 
pela Presidência da ACCG. Sendo assim, continuarão os projetos voluntários e a realização dos 
eventos benefi centes que viabilizam a execução de projetos sociais da Instituição.

Apresentação do grupo de teatro “Turminha do Papai do Céu” na Festa do Arco-Íris (outubro/2009).
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Unidade Oncológica de Anápolis
A Unidade Oncológica de Anápolis (UOA) concentrou suas ações em 2009 para o cumprimento 
do Plano de Saneamento Financeiro da ACCG, obtendo resultados signifi cativos no aumento das 
receitas e controle de despesas.

Para alcançar seus objetivos a UOA centralizou o seu trabalho na divulgação de serviços junto a 
classe médica anapolina e secretarias de saúde, dos setenta municípios pactuados com o muni-
cípio de Anápolis, para tratamento de radioterapia e quimioterapia. A ação gerou bons resultados 
favorecendo a atuação da unidade de forma mais abrangente: atualmente atinge pacientes de 
Anápolis, norte goiano, Brasília e seu entorno.

A unidade intensifi cou durante o ano de 2009 as ações voltadas para a valorização do clima orga-
nizacional através da realização de uma programação de treinamentos e almoços de confraterni-
zação da equipe. A Gerência de Recursos Humanos da ACCG colaborou com a realização dos 
treinamentos da UOA que abordaram temas variados como: atendimento telefônico, atendimen-
to ao cliente, entre outros.

Prevenção
A atuação na área de prevenção foi intensifi cada pela unidade que realizou 
quatro campanhas de prevenção de câncer do colo do útero, nos municípios 
de Jesúpolis, Corumbá de Goiás, São Francisco e em Anápolis, na Indústria 
Gravia. A ação resultou no atendimento de aproximadamente 300 mulheres 
incluindo realização de exames de coleta ginecológica e, nos casos de sus-
peita, encaminhamento para tratamento na própria unidade.

Outra importante frente de prevenção adotada pela unidade foi a participa-
ção na Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele que é realizada 
anualmente pela Associação Brasileira de Dermatologia. A UOA atendeu 200 
pessoas durante a Campanha que aconteceu no mês de dezembro. 

Uma Campanha Municipal de Prevenção do Câncer de Próstata realizada 
pela Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis em parceria com a APAE ,no 
período de outubro a dezembro, também obteve o apoio da unidade que 
atuou como um dos postos de coleta e referência para o encaminhamento 
dos casos suspeitos e confi rmados.

Durante o ano de 2009 a UOA realizou ainda um trabalho de prevenção pri-
mária, por meio da promoção de palestras em empresas e escolas. Essa ação 
atingiu um público de aproximadamente 500 pessoas ao qual foram levadas 
informações sobre as formas de prevenção dos tipos mais comuns de câncer.

O PROCEF – Programa de Coleta de Enfermagem da UOA trabalhou na prevenção do câncer do 
colo uterino efetuando a coleta de material colpocitológico através das consultas de enferma-
gem, totalizando 345 mulheres atendidas. 

Campanha de Prevenção realizada pela UOA no município 
de São Francisco de Goiás (outubro/2009).
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Humanização
Ações educativas voltadas para pacientes portadores de afecções oncológicas e seus familiares 
foram adotadas por meio de uma parceria com a Universidade UniEvangélica em que alunos do 
curso de enfermagem ministraram palestras semanais levando informações importantes para 
esse público. A parceria com a faculdade resultou ainda na realização de atividades educativas 
para cerca de 300 pacientes abordando temas diversos como: prevenção do câncer de colo ute-
rino e a importância do auto-exame das mamas, 
dicas para prevenção do câncer, auto-estima, en-
tre outros.

O projeto “De Mãos Dadas para Vencer o Câncer” 
implementado na unidade em 2007 teve conti-
nuidade em 2009 abrangendo palestras e en-
contros de pacientes e familiares com profi ssio-
nais de especialidades como nutrição, farmácia, 
fi sioterapia, serviço social, psicologia e enferma-
gem. O objetivo do projeto é orientar e esclare-
cer dúvidas sobre o tratamento e os cuidados 
necessários nesta fase. A edição do projeto “De 
mãos dadas para vencer o câncer” do ano de 
2009 teve a participação de mais de 200 
pessoas.

A comunidade Anapolina mais uma vez foi des-
taque na realização da Campanha Mc Dia Feliz 
2009. A equipe da UOA, através do apoio de vo-
luntários e empresários, trabalhou com empe-
nho visando atingir os objetivos da campanha. 
A participação de destaque oferecida pela uni-
dade, juntamente com os esforços das demais 
unidades da ACCG, possibilitou a arrecadação da 
verba que faltava para a conclusão do projeto de 
reforma e adequação do Setor de Oncologia Pe-
diátrica do Hospital Araújo Jorge. 

Projetos para 2010
Em 2010 a Unidade Oncológica de Anápolis continuará com as ações de prevenção e intensifi -
cará a divulgação nos municípios do norte goiano disponibilizando para esta região os serviços 
oferecidos na unidade.

Palestra realizada durante o Projeto “De Mãos Dadas Para Vencer o Câncer”.

Recreação promovida para crianças durante o McDIA FELIZ em Anápolis 
(agosto/2009).
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Última década - 2000 a 2010
Nos últimos dez anos a Associação de Combate ao Câncer em Goiás apresentou um salto no 
seu desenvolvimento que a manteve como instituição de destaque no cenário nacional, no seg-
mento da oncologia. Essa evolução aconteceu de forma abrangente sendo resultado de ações 
estratégicas adotadas na última década como: investimentos em novos tratamentos, ensino e 
pesquisa, estrutura administrativa, readequações físicas e aquisição de novos equipamentos.

Instituições de atendimento na área de oncologia, em especial as fi lantrópicas como a ACCG, há 
anos vêm sofrendo com a defasagem das tabelas de procedimentos tanto de convênios como 
do SUS. A defasagem da tabela do SUS que, por defi nição, deve representar 60% ou mais dos 
atendimentos de instituições fi lantrópicas, é especialmente dramática, e nos últimos anos tem 
sido responsável pelo fechamento total ou parcial de várias instituições de oncologia no Brasil. 
A ACCG nos últimos 10 anos, tem se mantido não apenas viável como em crescimento e desen-
volvimento. Tal fato se deve a um empenho constante e persistente da atual administração para 
que a ACCG pudesse receber verbas adicionais que atenuassem o saldo devedor mensal entre 
recebimento pelos serviços prestados e custo de manutenção.

Em atividade de busca ativa, a administração tem conseguido emendas parlamentares, verbas 
doadas pelo Governo, verbas de pesquisa e convênios com o Ministério da Saúde mediante pro-
jetos elaborados e apresentados pela administração. Essas verbas adicionais certamente foram 
fundamentais para que o défi cit hoje apresentado pela ACCG não fosse maior e incompatível 
com sua manutenção, sendo este um défi cit em termos numéricos muito menor que boa parte 
das instituições brasileiras com as mesmas características da ACCG.

Atualmente a Instituição ocupa posição de destaque no cenário da saúde brasileira no quesito 
oncologia. A ACCG realiza o trabalho de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer equipa-
rado aos demais centros especializados no Brasil, com alto nível de qualidade 
e atendendo a todas as exigências do Ministério da Saúde que a certifi ca 
como um CACON – Centro de Alta Complexidade em Oncologia.  

Investimentos e aquisições
O estilo de gestão adotado pela Diretoria da Instituição nos últimos anos pos-
sibilitou o seu crescimento através de ações focadas em investimentos, como 
por exemplo, aquisições de equipamentos, adequações físicas entre outras 
benfeitorias.

A realização de novos investimentos foi característica da ACCG nos últimos 
dez anos, possibilitada por ações da administração da Instituição, através de 
ações voltadas para captação de novas parcerias com o governo (esferas fe-
deral, estadual e municipal) e com a iniciativa privada. 

Inúmeras construções e readequações físicas foram viabilizadas na ACCG 
com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento e elevar a qualida-
de dos serviços prestados. Tomógrafo do Setor de Imagem do Hospital Araújo Jorge.
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Instalações físicas
A construção da Casa de Apoio Governador Marconi Perillo, em 2003, é um exemplo de grande 
investimento da Instituição. A obra obteve patrocínio do Governo do Estado de Goiás, através do 
seu então governador Marconi Perillo, e o prédio de quatro andares passou a abrigar o Núcleo de 
Assistência Social da ACCG e a Casa de Apoio que abrigava pacientes do Hospital Araújo Jorge 
vindos de outras cidades para se tratarem. 

Nos dias de hoje, a antiga Casa de Apoio Governador Marconi Perillo abriga o Centro Integrado 
de Oncologia, setor do Hospital Araújo Jorge responsável pelo tratamento quimioterápico ofere-
cido na unidade para pacientes SUS. A mudança, de unidade de assistência social para unidade 
de tratamento, foi necessária devido à demanda que era reprimida, pois o Setor funcionava em 
local pequeno o que tornava impossível o atendimento a todos os pacientes que dependiam 
desse tratamento. Com a mudança para o novo prédio a capacidade de atendimento já apresen-
tou aumento signifi cativo e a tendência é que atinja 100% quando todos os andares do prédio 
estiverem ocupados pelo Setor.

A construção do Centro Médico Ambulatorial da 
ACCG, iniciada no ano de 2004, é outro exemplo 
de volumoso investimento da Instituição. A con-
clusão das obras do prédio só foi possível no ano 
de 2008 e, em 2009, aconteceu a sua ocupação 
parcial, uma vez que a ocupação total também 
depende de recursos adicionais. 

O prédio onde funciona o Centro Médico Ambu-
latorial da ACCG possui oito pavimentos e foi pla-
nejado para abrigar Banco de Sangue, Setor de 
Quimioterapia com capacidade para atender até 
70 pessoas diariamente, consultórios, salas de 
exames, sala de curativos e centro cirúrgico para 
pequenas cirurgias. A nova unidade da ACCG foi 
planejada para aprimorar os serviços oferecidos 
no tratamento do câncer para pacientes particulares e de convênios. Atualmente já funciona 
na unidade o novo Banco de Sangue, em instalações mais espaçosas e mais confortáveis, o que 
resultou num aumento do número de doações para pacientes do Hospital Araújo Jorge que ne-
cessitam receber transfusões de sangue durante o tratamento oncológico.

Investimentos menores, porém signifi cativos, também foram feitos pela ACCG na última década. 
As adequações das instalações físicas das unidades operacionais da ACCG foram frequentes nos 
últimos anos e tiveram como objetivo proporcionar maior qualidade nos serviços oferecidos na 
instituição.

O Setor de Terapia Intensiva do Hospital Araújo Jorge passou por ampla reforma, sendo reinaugu-
rado no ano de 2002 em novo espaço físico, tendo ampliada a sua capacidade de atendimento, 
com o aumento do número de leitos.

Em 2005 foi inaugurado novo prédio, anexo ao prédio do Hospital Araújo Jorge, onde funciona o 
Setor de Nutrição e Dietética da unidade. Essa nova edifi cação passou a abrigar ainda os seguin-

Novas instalações do Banco de Sangue do Hospital Araújo Jorge.



48

tes setores do Hospital Araújo Jorge: Faturamento, Diretoria Técnica, Supervisão Administrativa, 
Instituto de Ensino e Pesquisa, Enfermagem e Controle e Avaliação.

No ano de 2004 foi inaugurada na Unidade Oncológica de Anápolis a Casa de Apoio Dr. Henrique 
Santillo. A construção foi possível graças à doação de terreno pela prefeitura de Anápolis e do 
apoio de empresários que fi nanciaram a edifi cação que tem capacidade para abrigar 48 pacien-
tes. Mais tarde o espaço foi readequado passando a ser ocupado pelo Setor de Quimioterapia da 
unidade que apresentava maior demanda por atendimento, necessitando de maior espaço físico.

Ainda em 2005, o Centro Cirúrgico da ACCG passou por uma ampla reforma e o Setor de Terapia 
Intensiva ganhou uma sala de recuperação pós-cirúrgica com nove leitos, local para onde são 
encaminhados os pacientes que acabam de passar por cirurgia e que não necessitam fi car na 
terapia intensiva, mas precisam se recuperar após as cirurgias até serem encaminhados aos leitos.

Em 2007 foi inaugurado o novo Setor de Quimioterapia 
da Unidade Oncológica de Anápolis tendo a sua capaci-
dade de atendimento ampliada em ambiente físico mais 
apropriado e com novos equipamentos. Uma parceria 
com o FORUM do município viabilizou a mudança que 
possibilitou a construção do local e compra de cadeiras 
especiais.

A Instituição, através de sua unidade operacional, Uni-
dade Oncológica de Anápolis, recebeu ainda no ano de 
2007 da Prefeitura de Anápolis a doação de um terreno 
de 11.000 metros para a construção de um Hospital. As-
sim que viabilizar recursos será construído no terreno o 
Hospital Oncológico de Anápolis, unidade com grande 
infra-estrutura (centro cirúrgico, setor de radioterapia e 
quimioterapia, ambulatório, internação, etc) adequada 
para o tratamento integral dos pacientes em tratamento 
oncológico. 

Em 2009 foi iniciado o projeto de reforma e adequação 
do Setor de Oncologia Pediátrica do Hospital Araújo Jor-
ge. Ocupando todo o quarto andar da unidade hospita-
lar o Setor é responsável pelo atendimento a crianças e 
adolescentes e passa por uma ampla reestruturação do 
seu espaço físico. A conclusão da obra da Pediatria está 
prevista para o primeiro semestre de 2010. 

Outras adequações menores também foram feitas ao lon-
go dos últimos dez anos como: Reforma e Ampliação da 
Central de Esterilização do Hospital Araújo Jorge, reforma 
dos postos de atendimento (enfermarias e apartamentos) 
e leitos da unidade, entre outras.

Setor de Quimioterapia da Unidade Oncológica de Anápolis.

Novo espaço do Setor de Oncologia Pediátrica do Hospital Araújo Jorge destinado ao 
tratamento quimioterápico.
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Aquisição de equipamentos
A ACCG recebeu em 2005 a doação de um microônibus feita pela empresa Hunday e pela OVG 
– Organização das Voluntárias de Goiás, na época presidida pela então primeira dama do estado, 
Dna. Valéria Perillo. O veículo é utilizado até os dias de hoje para transporte de pacientes da Insti-
tuição a casas de apoio e para a Unidade Oncológica de Anápolis. 

A ACCG adquiriu novos equipamentos de diag-
nóstico por imagem através de uma verba de 
R$ 1.500.000,00 doada pelo Governo do Estado 
no ano de 2006. Foram adquiridos um aparelho 
de tomografi a, um de mamografi a simples e ou-
tro de mamografi a para estereotaxia, três apare-
lhos de ultrassonografi a e um aparelho de raio-x. 

Em 2006, empresários locais liderados pelo, na-
quela data, Presidente da CELG Sr. André Luiz 
Baptista Rocha, doaram a importância de R$ 
80.000,00 para aquisição de equipamentos para 
o Setor de Terapia Intensiva do Hospital Araújo 
Jorge. Na ocasião, a CELG doou ainda um espaço 
publicitário para a ACCG nos boletos de energia 
elétrica da empresa distribuídos aos milhares de 
consumidores, o que possibilitou uma importan-
te ação de divulgação da ACCG.

A Unidade Oncológica de Anápolis também recebeu novos equipamentos para o seu Setor de 
Imagem em 2006. A aquisição de um novo raio-x, um mamógrafo, um aparelho de ultrassonogra-
fi a, dois carros de emergência e dois cardioversores foi viabilizada por meio de uma doação feita 
pelo Deputado Federal Ronaldo Caiado, através de uma emenda individual aprovada naquele 
ano, novamente fruto do trabalho da administração junto aos parlamentares.

Em agosto de 2006, um bisturi Olympus SonoSurg foi doado pela Secretaria Estadual de Saúde. 
O instrumento, fabricado pela empresa Olympus benefi cia a realização de cirurgias de Apare-
lho Digestivo realizadas no Hospital Araújo Jorge já que auxilia na retirada de tumores do esôfa-
go, pâncreas, rins e intestino sem lesionar tecidos, reduzindo consideravelmente as chances de 
hemorragia.

Em 2007 foi realizada a implantação de um laboratório, ligado ao Banco de Sangue, que realiza 
testes de amplifi cação para Detecção de Ácido Nucléico – NAT. O teste é para o vírus da AIDS e 
o vírus da Hepatite C nas amostras de sangue dos doadores. O funcionamento do laboratório 
propiciou uma maior segurança para o paciente que necessita de doação. 

O poder público apoiou a ACCG em um importante projeto no ano de 2008. Foi viabilizado atra-
vés de um convênio entre a ACCG e a FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos (órgão ligado ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia). O convênio possibilitou a construção do Laboratório de On-
cogenética e Radiobiologia o qual realiza estudos em genômica na área de oncologia, pois conta 
com profi ssionais especializados e abundante número de pacientes, incluindo tumores raros. 

Em 2009 a ACCG iniciou a execução de mais dois importantes projetos que contam com a co-

Inauguração de novos aparelhos do Setor de Imagem do Hospital Araújo Jorge: 
Dna. Lídia Quinam (ex-deputada federal), Senador Marconi Perillo e Dra. Criseide 
Castro Dourado, Presidente da ACCG (março/2007).
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laboração do Governo do Estado de Goiás. O primeiro deles é o Programa de Prevenção nos 
Municípios Goianos idealizado pela Dra. Criseide Castro Dourado, Presidente da ACCG, e pela 
Dra. Juliana Castro Dourado Pinezi, médica radioterapeuta do Hospital Araújo Jorge. O programa 
tem o objetivo de diagnosticar precocemente o câncer e atingirá todos os municípios do estado. 
O Governo liberou uma verba de R$ 1.000.000,00 para a aquisição de duas unidades móveis e a 

previsão é que em 2010 o programa esteja em 
execução, assim que a OVG concluir a licitação 
dos equipamentos.

O segundo projeto apoiado pelo Governo do 
Estado de Goiás em 2009 é o da criação de um 
Centro de Referência em Radioterapia em Goiás, 
de autoria da médica radioterapeuta Dra. Juliana 
Castro Dourado Pinezi. O Centro fomentará pes-
quisas no Estado sobre radioterapia e radiobiolo-
gia. O Governo do Estado está apoiando o projeto 
através de sua Secretaria da Ciência e Tecnologia 
do Estado de Goiás, na pessoa do secretário Joel 
Sant’Anna Braga Filho, sendo que esta cedeu um 
terreno para a construção do Centro. A área terá 
a construção do Centro Tecnológico com verba 
de pesquisa do Fundo de Tecnologia do BNDES.

Outras parcerias com o poder público
Além das doações, tanto para aquisição de equipamentos quanto nos projetos de construção e 
readequações físicas na Instituição, o poder público apóia a Instituição fi nanceiramente para a 
aquisição de materiais médicos e medicamentos, itens que custam caro e engrossam a lista de 
necessidades prioritárias da ACCG.

Nos últimos anos a Diretoria da ACCG esteve em contato direto com os gabinetes de ministros, 
deputados federais e estaduais, governo estadual e municipal, com o objetivo de obter apoio 
para a Instituição na esfera pública.

As emendas individuais concedidas por deputados federais e estaduais constituíram, nos últimos 
dez anos, uma importante fonte de receita para a Instituição e isso se deve à credibilidade da 
ACCG junto à opinião pública, fazendo com que muitos políticos doem recursos para a Instituição 
através dessas emendas.

Veja abaixo as emendas vindas da bancada federal e estadual na última década:

Emendas 2004

DESTINAÇÃO AUTORA VALOR

Aquisição de medicamentos Dep. Lídia Quinan R$ 80.000,00 

Sr. Leonardo Guedes, Presidente da FAPEG, Caio César de Elias, estudante da 
Academia de Medicina de Moscou, Dra. Criseide Castro Dourado, Presidente da 
ACCG, Joel Sant´Anna Braga Filho, Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado 
de Goiás e Dra. Juliana Castro Dourado Pinezi, média radioterapeuta do Hospital 
Araújo Jorge.
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Emendas 2005

DESTINAÇÃO AUTOR (A) VALOR

Aquisição de um aparelho de ultrassonografi a Dep. Neyde Aparecida R$ 80.000,00 

Aquisição de medicamentos Dep. João Campos R$ 64.000,00 

Aquisição de dois respirômetros, 01 espirômetro, 1 broncoscó-
pio e 2 monitores multiparamétricos. Dep. Raquel Teixeira R$ 160.000,00 

Emendas 2006

DESTINAÇÃO AUTOR (A) VALOR

Aquisição de 1 autoclave e 8 aparelhos de pressão Dep. Pedro Chaves R$ 80.000,00 

Aquisição de 1 mamógrafo simples, um aparelho de raio-x 
com processadora, 1 aparelho de ultrassonografi a, 2 carros de 
emergência, 2 cardioversores, um kit acadêmico, 30 espéculos, 
3 histerômetros, 2 focos clínicos e 6 bandejas de inox.

Dep. Ronaldo Caiado R$ 300.000,00 

Aquisição de medicamentos Dep. João Campos R$ 90.000,00 

Aquisição de medicamentos Bancada federal R$ 1.268.400,00 

Aquisição de medicamentos SEPLAN R$ 30.000,00

Aquisição de medicamentos Dep. Carlos Alberto Leréia R$ 45.000,00

Emendas 2007

DESTINAÇÃO AUTOR (A) VALOR

Aquisição de medicamentos Dep. Raquel Teixeira R$ 90.000,00 

Emendas 2008

DESTINAÇÃO AUTOR (A) VALOR

Aquisição de medicamentos Dep. João Campos R$ 100.000,00 

Aquisição de equipamentos: 03 aparelhos de anestesia para o 
Setor de Centro Cirúrgico. Dep. Luiz Bittencourt R$ 100.000,00 

Aquisição de equipamentos: 07 monitores multiparamétricos 
para o centro cirúrgico, 09 mesas cirúrgicas e 01 analisador 
randômico.

Dep. Rubens Otoni R$ 119.600,00 

Aquisição de equipamentos: 10 aparelhos de pressão, 05 porta 
agulhas, 03 focos cirúrgicos. Dep. Pedro Chaves R$ 100.000,00 

Aquisição de 03 carros de emergência, 03 respirômetros, 
10 camas hospitalares, 15 poltronas, 20 suportes de soro, 
05 macas e 04 cadeiras de roda.

Dep. Pedro Chaves R$ 134.100,00 

Aquisição de 02 ventiladores pulmonares Dep. Leonardo Vilela R$ 100.000,00
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Emendas 2009

DESTINAÇÃO AUTOR (A) VALOR

Aquisição de um analisador randômico para o Laboratório de 
Análises Clínicas. Sen. Lúcia Vânia R$ 150.000,00 

Pré-projetos cadastrados com liberação de verba prevista para 2010

DESTINAÇÃO AUTOR(A) VALOR

Reforma da Lavanderia do Hospital Araújo Jorge* Dep. Luiz Bittencourt R$ 100.000,00

Reforma do Setor de Radioterapia do Hospital Araújo Jorge* Dep. Ronaldo Caiado R$ 200.000,00

Reforma na Unidade Oncológica de Anápolis* Dep. Ronaldo Caiado R$ 100.000,00

Aquisição de materiais médico hospitalares Sen. Marconi Perillo R$ 500.000,00

Aquisição de materiais médico hospitalares 
para o Banco de Sangue Sen. Lúcia Vânia R$ 500.000,00

Aquisição de materiais médico hospitalares Dep. Marcelo Melo R$ 100.000,00

Aquisição de medicamentos Dep. Carlos A. Leréia R$ 100.000,00

Aquisição de medicamentos Dep. Luiz Bittencourt R$ 150.000,00

Aquisição de equipamentos para 
Laboratório de Análises Clínicas Dep. Sandro Mabel R$ 200.000,00

Aquisição de medicamentos Dep. Pedro Chaves R$ 150.000,00

Aquisição de medicamentos Dep. Ronaldo Caiado R$ 300.000,00

Aquisição de equipamentos para laboratório Dep. João Campos R$ 100.000,00

*Verbas liberadas no início de 2010

Tratamento
O cenário nacional do combate ao câncer mudou muito nas últimas décadas. Nos seus primeiros 
anos de vida a ACCG se deparou com a dura realidade da época que apresentava poucos recur-
sos para o tratamento da doença e quase nenhuma esperança de cura. Felizmente o cenário atu-
al é diferente: as chances de cura são grandes, nos casos em que não é possível vencer a doença 
o tratamento possibilita uma maior sobrevida do paciente com maior qualidade de vida.

Na última década a ACCG investiu também na melhoria do tratamento oferecido através da ado-
ção de novas tecnologias e de uma equipe multiprofi ssional altamente especializada.

Em 2000 foi implementado o Setor de Transplante de Medula Óssea do Hospital Araújo Jorge. 
Hoje o novo Setor, que foi responsável pela realização do primeiro transplante de medula óssea 
na Região Centro-Oeste, já realizou mais de 340 transplantes, sendo a maioria desses procedi-
mentos realizados através do SUS – Sistema Único de Saúde.
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O Setor de Farmácia do HAJ concluiu em 2000 a fase de implantação da dose unitária oral e inje-
tável de medicamentos, sendo pioneiro no Estado a implantar este sistema.

A radioterapia é um dos tratamentos mais importantes no combate ao câncer. O tratamento 
radioterápico oferecido pela ACCG, nas suas unidades operacionais Hospital Araújo Jorge e Uni-
dade Oncológica de Anápolis, também foi muito aprimorado nos últimos anos. 

O Setor de Radioterapia realizou importantes aquisições no ano 2000 quando a Radiocirurgia 
passou a ser realizada pela equipe do Setor. Em 2002 o Setor de Radioterapia foi reconhecido pelo 
seu pioneirismo em adotar a nova técnica, quando recebeu o prêmio “Siemens Oncology” através 
do projeto “Experiência do Hospital Araújo Jorge em Radiocirurgia”.

A Humanização é considerada na ACCG como um dos aspectos mais importantes no tratamento 
oferecido pela Instituição. Além do médico, uma equipe formada por profi ssionais de diversas 
especialidades (medicina, enfermagem, psicolo-
gia, assistência social, nutrição, fi sioterapia, fono-
audiologia, musicoterapia, entre outros.) atuam 
no tratamento levando em consideração todas 
as necessidades do paciente: físicas, psicológicas 
e sociais. A formação das equipes que atuam na 
Instituição e a humanização do atendimento dis-
pensado a todos os pacientes tem sido priorida-
de para a ACCG.

A musicoterapia oferecida no Setor de Oncolo-
gia Pediátrica é um serviço que apresenta gran-
de diferencial no tratamento uma vez que a ati-
vidade proporciona ao paciente uma nova forma 
de lidar com a doença, através da música. 

O “Projeto Hoje”, realizado pela Secretaria Estadual de Educação, é outro grande projeto de hu-
manização desenvolvido pela Instituição. Diariamente professores da rede estadual de educação 
realizam atividades de acompanhamento escolar para que os pacientes internados, que estão em 
idade escolar, não tenham prejuízo do conteúdo oferecido em sala de aula.

A orientação oferecida aos pacientes, que também é um dos diferencias da ACCG, torna o aten-
dimento ao paciente mais humanizado. O projeto “De Mãos dadas para vencer o Câncer”, criado 
em 2006 e realizado na Unidade Oncológica de Anápolis, é um bom exemplo desse diferencial: 
através de reuniões mensais os pacientes da unidade recebem orientações sobre o tratamento 
(nutrição, efeitos colaterais, etc.) por meio de palestras ministradas pelos profi ssionais que com-
põem a equipe multidisciplinar.

A qualidade dos serviços oferecidos pela ACCG pode ser avaliada pela Divisão de Ouvidoria criada 
em 2007 com o objetivo de estreitar o canal de comunicação entre os pacientes e a Instituição. 
Pacientes em tratamento nas unidades da ACCG, Hospital Araújo Jorge e Unidade Oncológica 
de Anápolis, podem fazer suas sugestões e críticas relativas ao atendimento prestado através da 
Ouvidoria, setor que está ligado diretamente à Presidência da ACCG. 

Sala de Ludoterapia do Setor de Oncologia Pediátrica do Hospital Araújo Jorge.
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O GAPPO – Grupo de Apoio Paliativo ao Paciente 
Oncológico é um dos projetos sociais mais im-
portantes da ACCG. Formado por uma equipe 
multidisciplinar, o grupo presta atendimento de 
qualidade aos seus pacientes fora de possibilida-
de terapêutica em seus domicílios. As atividades 
do grupo visam atender os pacientes dentro de 
uma padronização, valorizando a humanização 
no atendimento dos pacientes, e prestando 
apoio domiciliar, que é de fundamental impor-
tância para o cumprimento dos objetivos da 
equipe de cuidados paliativos. O Grupo conside-
ra a internação domiciliar o local ideal para esses 
pacientes, pois proporciona calma, aconchego, e 
alívio através do contato familiar.

Além do atendimento domiciliar oferecido, o 
GAPPO distribui medicamentos e cestas de alimentos para aqueles pacientes mais carentes. Tan-
to o atendimento, quanto os produtos oferecidos, são integralmente custeados pela ACCG uma 
vez que nem o SUS ou qualquer outro plano de saúde remuneram este tipo de serviço. 

Apesar dos problemas enfrentados, a ACCG vem cumprindo a sua missão de prevenir, diagnos-
ticar, tratar e combater o câncer, realizando mais de 400.000 procedimentos por ano (entre con-
sultas, internações, cirurgias, quimioterapia, aplicações de radioterapia e outros procedimentos).

O crescimento dos números de atendimentos no Hospital Araújo Jorge e na Unidade Oncológica 
de Anápolis representam o aumento da capacidade de atendimento da ACCG na última década 
(veja quadro abaixo). Atualmente são atendidos na Instituição pacientes de Goiânia, interior de 
Goiás e de outros estados como Tocantins, Acre, Mato Grosso, Bahia, Pará, Distrito Federal, Rondô-
nia, Maranhão, Minas Gerais e Ceará.

PROCEDIMENTOS REALIZADOS* EM 2000 EM 2009

Consultas  10.653 12.688

Internações  774 923

Aplicações de Radioterapia 11.569 19.613

Doses de quimioterapia 2.323 3.823

*Média mensal

A Associação de Combate ao Câncer em Goiás oferece nos dias de hoje tratamento oncológico 
de alto nível, para todos os tipos de câncer, e equipara-se aos oferecidos em outros grandes 
centros do país, sendo o único centro da região centro-oeste especializado nesse segmento que 
oferece atendimento integralizado, o que possibilita a realização de todo o tratamento (do diag-
nóstico ao acompanhamento da doença) na Instituição.

Atendimento domiciliar do GAPPO – Grupo de Apoio Paliativo ao Paciente 
Oncológico.
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Ensino e Pesquisa
O tratamento oncológico evoluiu muito nos últimos anos e essa evolução se deve ao desenvol-
vimento científi co nessa área: a realização de pesquisas científi cas na área oncológica propicia a 
descoberta de novos tratamentos e aumenta as chances de cura da doença.

Nos últimos dez anos a ACCG tem apostado no desenvolvimento técnico e científi co de sua 
equipe e fomentado a pesquisa na Instituição. As ações destinadas à pesquisa acontecem princi-
palmente através do IEP – Instituto de Ensino e Pesquisa, unidade operacional da ACCG oferecen-
do aprimoramento e capacitação técnico-científi ca para os profi ssionais da instituição e suporte 
técnico necessário à pesquisa e aos estudos em saúde na área da oncologia.

Em 2002 o IEP criou o Curso de Especialização em Física Médica. O IEP mantém o PEC – Progra-
ma de Educação Continuada, que tem como objetivo promover continuamente a atualização 
de todos os profi ssionais das diversas especialidades da área da saúde através da realização de 
cursos de extensão, seminários, pós-graduação, entre outros. A unidade cumpre uma vasta pro-
gramação anual que propicia o aprimoramento técnico científi co dos profi ssionais da Instituição.

Atualmente a ACCG conta com um Comitê de Ética em Pesquisa que tem como objetivo analisar 
e acompanhar as pesquisas que envolvem seres humanos, visando a observância das normas 
éticas na defesa dos direitos do sujeito da pesquisa. O CEP da ACCG segue as normas legais relati-
vas às pesquisas que envolvem seres humanos, em particular a Resolução 196/96 do CONSELHO 
NACIONAL DE SAÚDE bem como os instrumentos legais e/ou normativos posteriores. O Comitê 
de Ética em Pesquisa é credenciado, desde o ano de 2005, na CONEP – Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa. 

A ACCG criou em 2006 a Assessoria em Pesquisa, setor responsável por fomentar a realização de 
projetos científi cos na Instituição, promovendo assim o desenvolvimento de importantes pesqui-
sas na área oncológica. A Assessoria em Pesquisa da ACCG tornou-se Setor de Pesquisa Clínica e 
Básica, está ligada ao IEP, unidade operacional da ACCG, e realiza o importante trabalho de anali-
sar administrativamente a viabilidade da execução de projetos de pesquisa a serem realizados na 
Instituição.

No ano de 2004 o IEP realizou a I Bienal de Can-
cerologia do Hospital Araújo Jorge, evento que 
reuniu profi ssionais renomados para discutir as-
suntos relacionados à oncologia e tendo como 
público-alvo os profi ssionais da área médica, de 
enfermagem e de fi sioterapia. A Bienal teve no 
ano de 2009 a sua terceira edição conseguindo 
reunir um número ainda maior de profi ssionais 
em especialidades diversas como: medicina, en-
fermagem, fi sioterapia, serviço social, fonoaudio-
logia, nutrição, etc. Um grande diferencial da ter-
ceira edição foi o Simpósio de Capacitação em 
Prevenção de Câncer que recebeu médicos e en-
fermeiros do PSF (Programa de Saúde da Família)
de mais da metade dos municípios goianos. III Bienal de Cancerologia do Hospital Araújo Jorge (agosto/2009).
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A ACCG mantém o Registro de Câncer de Base Populacional de Goiânia – RCBP-GO, setor respon-
sável por coletar e analisar dados junto à população da região relativos a incidência de câncer 
como: fatores ambientais que infl uenciam a prevalência da doença, grupos étnicos mais afeta-
dos, quais os setores da área de cobertura do Registro de Câncer tem maior incidência de neo-
plasias, quais as tendências da incidência e mudanças no comportamento de alguns cânceres ao 
longo do tempo, entre outros. 

O RCBP-GO foi responsável em 2006 pela organização local do 28º Congresso Internacional de 
Registro de Câncer, que teve como tema “Câncer e Meio Ambiente” e discutiu a epidemiologia 
do câncer e os seus fatores de risco. O evento, que é promovido anualmente pela Associação In-
ternacional de Registros de Câncer, reuniu 250 participantes de 38 países, incluindo profi ssionais 
de renome internacional. 

A ACCG criou em 2008 o Curso de Residência em Enfermagem Oncológica, primeiro da Região 
Centro-Oeste. O curso oferece anualmente 6 vagas através da realização de concurso, é reconhe-
cido pelo MEC – Ministério da Educação e visa atender a demanda de profi ssionais que atuam em 
unidades do segmento oncológico.

Por dois anos consecutivos (2008 e 2009) o Hospital Araújo Jorge foi o vencedor do Prêmio Resi-
dente promovido pela CEREM – Comissão Estadual de Residência Médica em Goiás. Além de ser 
destaque como a Instituição com os melhores trabalhos apresentados a ACCG também contribui 
com o maior número de trabalhos científi cos inscritos na categoria. 

Os atuais investimentos da ACCG na área da pesquisa a projetam como centro de referência 
no tratamento oncológico que se destaca nacional e internacionalmente, sendo responsável 
por trazer para Goiás importantes estudos os quais contribuem para que o Estado se destaque 
pelos avanços no segmento médico, no que se refere a tratamentos, e também, em pesquisas 
científi cas.

Estrutura Administrativa
A atual composição da estrutura administrativa da ACCG, 
determinada pela sua Diretoria, possibilita o desenvolvi-
mento da Instituição apesar das difi culdades fi nanceiras 
enfrentadas. Nos últimos dez anos uma série de ações 
foram adotadas com o objetivo de melhorar a adminis-
tração da Instituição, mantendo a qualidade do atendi-
mento, e equilibrando as receitas. 

Em 2001 a Gerência Financeira da ACCG concluiu o pro-
cesso de implantação do sistema de conta-corrente, que 
controla os dados dos pacientes internados no Hospital 
Araújo Jorge e que tem o levantamento de todos os pro-
cedimentos, medicamentos e exames aos quais esses pa-
cientes foram submetidos. A ACCG é a única instituição 
hospitalar em Goiânia que possui esse sistema, por meio 
do qual é possível avaliar o custo do tratamento de cada Funcionária da ACCG utilizando o Sistema de Conta-Corrente.
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paciente, assim como controlar o faturamento dos procedimentos junto aos planos conveniados.

A implementação do sistema de conta-corrente foi apenas o início do processo de informatiza-
ção da ACCG, já que a sua Diretoria, através da sua Coordenação de Tecnologia da Informação, se 
preocupou nos últimos anos em construir uma estrutura tecnológica, incluindo a aquisição de 
softwares da área da saúde, que permitam o acompanhamento pela administração de tudo que 
acontece na Instituição. Softwares como Oncosis, SIA-Sistema de Informações Administrativas, 
SHI - Sistema Hospitalar Integrado e SIG - Sistema de Informações Gerenciais fornecem à admi-
nistração da ACCG importantes informações sobre o seu funcionamento e podem contribuir na 
elaboração do seu planejamento estratégico.

A Diretoria da ACCG implementou no ano de 2002 o Programa de Gestão de Custos (PGC) obje-
tivando a melhoria da qualidade dos serviços , redução dos custos e aumento da receita. O PGC 
foi amplamente discutido entre a Diretoria Executiva e Eleita, e a sua implementação envolveu 
além das diretorias, as gerências, coordenações e chefi as garantindo bons resultados durante a 
sua execução.

Paralelamente à implementação do PGC, a Gerência de Recursos Humanos da ACCG realizou 
em 2002 um curso de capacitação gerencial para gerentes, diretores de unidade, coordenadores 
e chefi as. O curso objetivou incentivar o gerenciamento efetivo, desenvolvendo temas como 
liderança, habilidades gerenciais, planejamento e gestão estratégica, estudo de processos, ética, 
entre outros. 

A Administração Central da ACCG reorganizou as funções de suporte administrativo em quatro 
áreas: Gerência Financeira, Gerência de Recursos Humanos, Coordenação de Engenharia e Ma-
nutenção e Coordenação de Tecnologia da Informação. A nova estrutura organizacional adotada 
em 2003 teve como objetivo oferecer à Diretoria da Instituição condições para fi xação e cumpri-
mento de metas e controle de custos de forma mais ágil e efi ciente.

A ACCG criou ainda no ano de 2003 o Projeto Cofrinhos Solidários que tem o objetivo de divulgar 
a Instituição e incrementar a sua arrecadação fi nanceira através da coleta de moedas, feita por 
meio de coletores depositados em estabelecimentos comerciais como: supermercados, casas 
lotéricas, verdurões, entre outros. Atualmente o projeto engloba estabelecimentos de Goiânia e 
alguns municípios do estado. 

A celebração do cinquentenário da ACCG se 
iniciou antes mesmo do dia de fundação da 
unidade, 21 de janeiro. Em dezembro de 2005 
a Instituição foi homenageada pela Assembléia 
Legislativa do Estado de Goiás que promoveu 
uma sessão solene como forma de reconheci-
mento pela a importância dos serviços prestados 
pela ACCG à comunidade goiana. Durante todo 
o ano de 2006 a Instituição celebrou a conquis-
ta de completar meio século de vida como um 
centro de referência no tratamento oncológico e 
que tem cumprido a sua missão.

Homenagem da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás à ACCG pela come-
moração do seu cinqüentenário (dezembro/2005).
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Em 2008 a ACCG lançou a nova marca da Instituição. A mudança 
aconteceu a partir de um diagnóstico obtido após a análise da mar-
ca antiga em que foi identifi cada a necessidade de correções e mo-
dernização. A marca atual está mais simples e objetiva e preserva seu 
o conceito original onde o símbolo representa uma parte doente do 
corpo (círculo vinho - câncer) sendo extraído de um corpo saudável 
(lonsângulo verde). As três pontas visíveis do losângulo fazem refe-
rência às três formas de tratamento da doença (cirurgia, quimiotera-
pia e radioterapia). 

A mudança da marca da ACCG refl ete um posicionamento adotado 
pela Diretoria da Instituição nos últimos anos no que se refere a for-
ma de se comunicar com todos os seus públicos. A Instituição adota 
uma política de oferecer informações a todos os seus públicos de in-

teresse (pacientes, associados, empregados, fornecedores, imprensa, governo, contribuintes, etc) 
de forma clara, atendendo as suas necessidades, já que ela reconhece a importância de manter 
um relacionamento estreito com todos esses públicos.

No ano de 2008 a Instituição reestruturou a captação de recursos criando o Setor de Relaciona-
mento Empresarial, atualmente responsável por captar junto à iniciativa privada doações para 
contribuírem com a manutenção de projetos sociais da ACCG. O Setor coordena hoje o Selo 
Empresa Amiga, Projeto Cofrinhos Solidários, Captação de Materiais recicláveis e demais projetos 
voltados para esta fi nalidade. Atualmente o Relacionamento Empresarial é responsável pela arre-
cadação de aproximadamente R$ 500.000,00/ano proveniente da colaboração de inúmeras em-
presas e órgãos do governo, o que contribui para a sobrevivência da Instituição. A parceria com a 
iniciativa privada é de extrema importância para a ACCG e na última década o time de parceiros 
da ACCG cresceu signifi cativamente.

No ano de 2008 a ACCG criou as Assessorias Jurídica e de Pesquisa, setores ligados diretamente à 
Presidência da Instituição e que passaram a oferecer suporte à Diretoria nas respectivas áreas em 
tempo integral. A alta demanda de processos jurídicos, contratos, parcerias estabelecidas cons-
tantemente fi zeram com que a Instituição criasse esse novo Setor. Diante da política fomentadora 
de pesquisas científi cas na área oncológica adotada pela Diretoria da ACCG, foi criada também 
a Assessoria em Pesquisa, setor responsável por coordenar os projetos de pesquisa realizados na 
Instituição, bem como avaliar a viabilidade fi nanceira dos mesmos.

As unidades da ACCG passaram nos últimos anos por algumas reestruturações visando adequar 
o funcionamento das mesmas à gestão da Instituição. É o caso do Sistema de Prevenção que 
passou de unidade operacional a setor do Hospital Araújo Jorge. A mudança contribuiu para 
a minimização dos custos da ACCG e também fez com que o Hospital Araujo Jorge passasse a 
oferecer um atendimento integralizado à comunidade o qual inclui a prevenção dos tipos mais 
comuns de câncer e o diagnóstico precoce.

O IEP foi mais uma das unidades da ACCG que passou por readequações nos últimos anos. Em 
2008 a unidade criou dois setores: o de Ensino e o de Pesquisa Básica e Clínica. O primeiro é res-
ponsável pela programação de eventos científi cos da unidade e o segundo atua juntamente com 
o Comitê de Pesquisa da ACCG.

Marca antiga.

Nova marca.
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Satisfeito com o tratamento, paciente se despede após receber alta.

Em 2009 a unidade operacional Núcleo de Assistência Social também foi transformada em um 
setor do Hospital Araújo Jorge. Como a maioria dos projetos desenvolvidos na unidade estão vol-
tados para oferecer suporte ao tratamento feito no Hospital Araújo Jorge a Diretoria da Instituição 
optou pela incorporação do NAS pela unidade hospitalar o que resultará em maior agilidade dos 
projetos assim como na redução de custos.

2010 é ano que fecha esta última década de trabalho da ACCG. Apesar de terem se passado 
apenas três meses do corrente ano a Presidência da Instituição já obteve grandes conquistas 
que benefi ciarão os seus pacientes que lutam contra o câncer. Um convênio com o Ministério da 
Saúde permitiu o recebimento de uma verba de R$ 3.762.000,00 para a aquisição de um simula-
dor e dois novos aceleradores lineares para o Serviço de Radioterapia do Hospital Araújo Jorge. 
O convênio fi rmado em 31 de dezembro de 2009 sob o n° 730663/2009, foi assinado pela presi-
dente da ACCG em janeiro de 2010, Dra. Criseide Castro Dourado, e a conta para o recebimento 
da verba foi aberta para que o dinheiro fosse depositado em março deste ano. A licitação deve 
ocorrer em abril de 2010.

Para o primeiro semestre de 2010 está previsto o repasse de uma verba de R$ 1.000.000,00 pela 
OVG e pelo Governo de Goiás à ACCG para aquisição das unidades móveis do Programa de Pre-
venção de Câncer nos Municípios Goianos. 

O termo de cessão de uso do terreno cedido pelo Secretário de Ciência e Tecnologia Joel 
Sant’Anna Braga Filho e pelo Governo do Estado de Goiás também será assinado em 2010 e a 
partir de então será desencadeado junto ao BNDES, com o apoio do Vice-Presidente da Repúbli-

ca, José Alencar, a viabilização da verba para 
construção e aquisição de equipamentos do 
Centro Tecnológico em Radioterapia, Radio-
biologia e Física Médica.

O conteúdo deste capítulo apresenta um 
panorama resumido do desenvolvimento da 
Instituição na última década. A Associação 
de Combate ao Câncer em Goiás ocupa po-
sição de destaque no cenário da saúde em 
Goiás ao longo de toda a sua história, desde 
a sua fundação e até os dias de hoje. A con-
tribuição que a ACCG tem dado ao segmen-
to de saúde no Estado se deve a uma admi-
nistração arrojada, focada no crescimento e 
desenvolvimento institucional, mas que tem 
como objetivo principal levar a esperança de 
cura ou, no mínimo, um tratamento digno, 
aos pacientes que lutam contra o câncer. 





Captação de
Recursos
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Captação de Recursos
A ACCG buscou junto aos seus parceiros em 2009 apoio para o desenvolvimento de projetos 
sociais da Instituição e também ajuda fi nanceira para manutenção dos leitos do Hospital Araú-
jo Jorge, aquisição de equipamentos e materiais médicos e realização de reformas. Atualmen-
te dois setores da Instituição são responsáveis por essas captações junto à comunidade e a 
iniciativa privada. 

Telemarketing
O Setor de Captação de Recursos (SCR) é responsável pela coordenação da equipe de telemarke-
ting que diariamente realiza ligações para residências pedindo a colaboração da comunidade. A 
forma como essa captação é conduzida garante ao contribuinte que a doação será de fato desti-
nada à ACCG e que será bem utilizada. Ao confi rmar com uma das atendentes a contribuição, um 
mensageiro da Instituição devidamente identifi cado com crachá e levando o recibo da doação 
irá até a residência do contribuinte ou o local de sua preferência receber a doação.

Em 2009 o SCR obteve doações de milhares contribuintes e o dinheiro arrecadado foi destinado 
para a aquisição de materiais médico-hospitalares usados no tratamento oncológico e para o de-
senvolvimento de projetos sociais da ACCG. Ao fi nal do ano de 2009 o Setor também se dedicou 
à captação de doações para conclusão do projeto do Centro Integrado de Oncologia do Hospital 
Araújo Jorge, setor responsável pelo tratamento quimioterápico.

Relacionamento Empresarial
No início de 2009 a Diretoria da ACCG criou o Setor de Relacionamento Empresarial (SRE) com o 
objetivo de centralizar a captação de doações fi nanceiras e de materiais recicláveis junto à iniciati-
va privada. O novo Setor atuou fortemente na fi delização das empresas que já colaboravam com 
a ACCG e na captação de novos doadores. 

No primeiro semestre o SRE desenvolveu o projeto “Alimente a Vida” visando captar doações de 
produtos alimentícios para suprir a necessidade da Instituição dessa matéria-prima para produção 
das refeições servidas a pacientes internados no Hospital Araújo Jorge e seus acompanhantes. O 
projeto rendeu doações de alimentos como carne, arroz, feijão, ovos, macarrão, entre outros que 
ajudaram a suprir a necessidade de mais de 11.000 quilos de alimentos usados na produção de 
aproximadamente 44.000 refeições por mês.

A participação da ACCG na Feira da AGOS 2009, no mês de setembro, através do seu Setor de Re-
lacionamento Empresarial, favoreceu os resultados da campanha “Alimente à Vida” já que durante 
o evento o setor concentrou esforços na captação de novos doadores de produtos alimentícios.

Outras parcerias foram estabelecidas ao longo do ano com empresas que promoveram eventos 
objetivando doar recursos para a ACCG. O restaurante Outback Steakhouse, por exemplo, realizou 



63

no mês de setembro o 6º Outback Bloomin´ Day, dia em que a renda da cebola gigante exclusiva 
da rede, a Bloomin´Onion (exceto impostos), é revertida para instituições ligadas à saúde. A ACCG 
foi benefi ciada com o evento pelo segundo ano consecutivo. 

A empresa G4 Eventos que promove anualmente a Micarê Goiânia incluiu na venda dos ingressos 
da edição de 2009 as “cortesias solidárias” benefi ciando a ACCG. Na troca das cortesias solidárias o 
folião participante do evento, que aconteceu no período de 25 a 27 de setembro, era convidado 
a fazer uma doação ao Hospital Araújo Jorge. 

Em outubro o Restaurante Thiosti ofereceu sua 
contribuição à ACCG promovendo um jantar de 
massas com renda revertida para o Setor de On-
cologia Pediátrica do Hospital Araújo Jorge. Pela 
segunda vez o estabelecimento realiza um even-
to em prol da ACCG. A “1ª Notte Italiana” Solidária 
reuniu mais de cem pessoas que provaram recei-
tas do cardápio elaborado com especialidades 
da culinária italiana e aproveitaram o show de 
MPB do cantor Luis Max.

O Address West Side Hotel estabeleceu uma im-
portante parceria com a ACCG através do SRE 
em 2009. Em outubro a empresa promoveu um 
evento em comemoração ao aniversário de 76 
anos de Goiânia que reuniu 76 artistas plásticos 
que pintaram telas com o tema Goiânia Viva Feliz 
e que foram doadas à ACCG.

No mês de dezembro a Brookfi eld Incorporações 
realizou no Espaço Brookfi eld, o coquetel de lan-
çamento da exposição Goiânia 76 Anos em prol 
do Hospital Araújo Jorge, evento que reuniu ar-
tistas, admiradores das artes plásticas, e pessoas 
interessadas em colaborar com a ACCG. A expo-
sição inclui as obras de diversos artistas de Goi-
ânia pintadas durante o evento realizado pelo 
Adress Hotel. A iniciativa do Adress West Side 
Hotel Residence e da Brookfi eld Incorporações 
benefi ciará a Instituição com um leilão de todo 
o acervo da exposição que acontecerá no dia 11 
de março de 2010 e que terá a renda destinada 
ao Centro Integrado de Oncologia, setor responsável pelo tratamento quimioterápico de pacien-
tes do SUS – Sistema Único de Saúde.

O Bar e Restaurante Kabana´s promoveu no dia 16 de dezembro, mais uma edição do Dia D 
Kabana´s, evento que anualmente destina 20% da renda do estabelecimento ao Hospital Araújo 
Jorge. Centenas de pessoas que frequentaram o Kabana´s no seu “Dia D” além de apreciarem a 
boa comida que é tradicionalmente oferecida no local, também contribuíram com a luta contra 
o câncer.

1ª Notte Italiana Solidária: jantar de massas promovido pelo Restaurante 
Thiosti que teve a renda revertida para a pediatria do Hospital Araújo Jorge 
(outubro/2009).

Exposição Goiânia 76 Anos em prol do Hospital Araújo Jorge no Espaço 
Brookfi eld (dezembro/2009).
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Cofrinhos Solidários
A Divisão de Captação de Moedas responsável por coor-
denar o projeto Cofrinhos Solidários da ACCG trabalhou 
no ano de 2009 com o objetivo de expandir a captação 
de moedas na capital e em algumas cidades da região 
metropolitana como: Senador Canedo, Trindade, Inhu-
mas, Itauçu, Jaraguá e Anápolis.

No fi nal do ano o Rotary Clube 24 de Outubro (distrito 
4530) e CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia 
fi rmaram um convênio com a ACCG que benefi ciará fi -
nanceiramente a Instituição por meio da distribuição de 
coletores de moedas em novos pontos comerciais da 
cidade. A iniciativa do Rotary e CDL propiciará a adesão 
de mais lojistas ao projeto cuja renda é revertida integral-
mente para a ACCG. 

Captação de Recicláveis
Em 2009 o Setor de Relacionamento Empresarial da ACCG através da sua Divisão de Capta-
ção de Recicláveis captou mais de 130 toneladas por mês de materiais como: papel, plástico, 
metal e sucatas diversas. Os materiais recicláveis são doados à ACCG pela comunidade, orga-
nizações não governamentais, órgãos do governo e empresas e geram uma fonte de recursos 
para a Instituição que revende este material para empresas de reciclagem.

No mês de novembro o Ministério Público de Goiás fi rmou um convênio com a ACCG para 
recebimento de coleta seletiva de lixo realizada pelo órgão, que passou da doar à Instituição 
todos os resíduos recicláveis coletados na sua sede. A assinatura de parceria contou com a 
presença do Procurador Geral de Justiça, Eduardo Abdon Moura, de representantes da Comis-
são de Gestão Ambiental do MP e da presidente da ACCG, Criseide Castro Dourado. Desde a 
assinatura do convênio, os recursos obtidos com a comercialização do material são revertidos 
para a manutenção de projetos sociais da Instituição.

Assinatura de Convênio entre a ACCG e o CDL: Sr. Antônio Meneguelo, Presidente do 
Rotary Clube de Goiânia 24 de Outubro (distrito 4530), Dra. Criseide Castro Dourado, 
Presidente da ACCG, e Sr. Melchior Luiz Duarte de Abreu Filho, Presidente do CDL 
(dezembro/2009).
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Campanha de divulgação do 1° Leilão de Obras de Arte em prol do Hospital Araújo Jorge.
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Criseide Castro Dourado
Presidente

Clécio Paulo Carneiro
Tesoureiro

Francelina Rosa de Oliveira
Cont. CRC-GO 6951

Criseide Castro Dourado Clécio Paulo Carneiro
Tesoureiro

Francelina Rosa de Oliveira
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Nota 6 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 
a) Encargos Financeiros - Sobre emprestimos e fi nancia-
mentos para pagamentos a Fornecedores, 13º Salário, 
Investimentos e parcelamentos de FGTS, no valor de R$ 
12.658.453,15 (Doze milhões, seiscentos e cinquenta e oito 
mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quinze centa-
vos), refere-se a seguinte discriminação:   
 

b) Imobilizado Técnico - Os bens integrantes do Ativo 
Permanente estão demonstrados pelo custo de aquisição, 
deduzidos os valores das depreciações correspondentes:  
     

Nota 7 - PASSIVO CIRCULANTE   
a) Provisão de Férias e Encargos com FGTS o valor de R$ 
2.564.400,80 (Dois milhões, quinhentos e sessenta e quatro 
mil, quatrocentos reais e oitenta centavos) corresponde a 
quantidade de avos de cada empregado da Instituição em 
31/12/2009.     
 
b) Empréstimos e Financiamentos no valor de R$ 9.678.971,51 
(Nove milhões, seiscentos e setenta e oito mil, novecentos e 
setenta e um reais e cinquenta e um centavos), foi contraído 
junto a CEF e ao Bic Banco para pagamentos a fornecedores, 
13º salário e investimentos, e junto ao Banco do Brasil e ITAÚ 
com a utilização do cheque especial. A seguir discriminamos:

Nota 8 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE - Empréstimos e 
Financiamentos no valor de R$ 35.495.926,07(Trinta e cinco 
milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, novecentos e 
vinte e seis reais e sete centavos), foi contraído junto a CEF e 

Notas Explicativas da Diretoria

Nota 1 - IDENTIFICAÇÃO - A Associação de Combate ao 
Câncer em Goiás, fundada em 20 de Janeiro de 1956, é 
uma Associação civil de caráter benefi cente com persona-
lidade jurídica de direito privado, regendo-se pelos esta-
tutos e legislação vigentes, com sede e foro na capital do 
Estado de Goiás, constituída por tempo indeterminado. 
Seu estatuto encontra-se registrado no Cartório de Títulos 
e Documentos – 2ª zona sob nº 47.933 no livro A-7 – origi-
nal publicado no Diário Ofi cial do Estado de Goiás do dia 
25/07/1985.
A entidade tem por objetivo: prevenção, controle, trata-
mento e combate ao câncer a nível regional, promover a 
educação, o ensino, a pesquisa e o aprimoramento técnico-
científi co e colaborar no campo específi co com os poderes 
públicos e particulares.

Nota 2 - DIRETRIZES CONTÁBEIS ADOTADAS - As 
Demonstrações Contábeis, foram preparadas em confor-
midade com a lei 11.638/2007 e MP449/2008: Os Direitos, 
Obrigações, Receitas e Despesas foram apropriados pelo 
regime de competência do exercício, exceto quanto ao dis-
posto nas Notas Explicativas de números 5 e 6.

Nota 3 - CRÉDITOS
a) Provisão Para Perdas no valor de R$ 323.018,83 (Trezentos 
e vinte e três mil, dezoito reais e oitenta e três centavos), foi 
estimada mediante a média de perdas ocorridas nos 3 (três) 
últimos exercícios.  
b) Adiantamentos no valor R$ 985.165,53 (Novecentos e 
oitenta e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e cin-
quenta e três centavos), apresenta-se com a seguinte dis-
criminação:    

Nota 4 - ESTOQUES - Os estoques foram avaliados pelo 
Custo Médio, e estão representados nas seguintes contas:

     

Nota 5 - DESPESAS ANTECIPADAS - Encargos Financeiros 
sobre empréstimos e fi nanciamentos para pagamentos a 
Fornecedores, 13º Salário e Investimentos, no valor de R$ 
3.590.606,59 (Três milhões, quinhentos e noventa mil, seis-
centos e seis reais e cinquenta e nove centavos), refere-se a 
seguinte discriminação:   
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b) Subvenções para Custeio no valor de R$ 2.817.530,90 
(Dois milhões, oitocentos e dezessete mil, quinhentos e trin-
ta reais e noventa centavos) recebidos no exercício de 2009, 
tem a seguinte discriminação:

As Subvenções e Doações foram aplicadas nas fi nalidades a 
que estavam vinculadas.   

Nota 11 - APLICAÇÕES DE RECURSOS - Todos os recursos da 
Entidade foram aplicados no seu objetivo Social, conforme 
comprovam documentos contábeis e registros. 

Nota 12 - GRATUIDADES - A entidade aplicou R$ 716.082,25 
(Setecentos e dezesseis mil, oitenta e dois reais e vinte e 
cinco centavos) com assistência social, atendendo as pes-
soas carentes, sem ressarcimento do SUS ou outros convê-
nios.  

Nota 13 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - De acordo com que esta-
belece o Decreto nº 2.536 de 06/04/1998, e suas alterações 
contidas no Decreto 4.327 de 08/08/2002, que dispõe so-
bre a concessão de Certifi cado de Entidade Benefi cente de 
Assistência Social, durante o exercício de 2009 a quantidade 
de serviços prestados através do SUS foi de 29.303 diárias, 
que correspondeu a 71,86% do total geral das internações 
diárias no ano, que totalizaram 40.775, superando a quanti-
dade mínima de atendimento exigido, que é de 60%. É im-
portante destacar que a entidade não estabelece nenhum 
limite quantitativo ou de demanda, atendendo a 100% da 
população que aceita as condições de atendimento esta-
belecidos na Legislação do próprio SUS, e em especial aos 
procedimentos de maior complexidade buscados pela po-
pulação.     
 
Nota 14 - ISENÇÕES USUFRUÍDAS - A Entidade gozou de 
isenção da cota patronal, SAT e terceiros correspondente a 
R$8.131.254,08 (Oito milhões, cento e trinta e um mil, duzen-
tos e cinquenta e quatro reais e oito centavos) e da isenção 
da COFINS, correspondente a R$1.729.016,99 (Um milhão, 
setecentos e vinte e nove mil, dezesseis reais e noventa e 
nove centavos) calculados pelos percentuais normais caso 
houvesse a obrigação do recolhimento.   
   

ao Bic Banco para pagamentos a fornecedores, 13º salário, 
investimentos e parcelamento do FGTS junto a CEF, com a 
seguinte discriminação:    
  

Nota 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO   
a) Subvenções e Doações para Investimento no valor de R$ 
525.023.66 (Quinhentos e vinte e cinco mil, vinte e três reais e 
sessenta e seis centavos) recebidos e também devolvidos no 
exercício de 2009, conforme demonstramos a seguir: 

b) Subvenção Patrimonial no valor de R$ 36.357,83 (Trinta 
e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três 
centavos), recebidos no exercício de 2009 tem a seguinte 
discriminação:     
 

c) Ajuste de Exercícios Anteriores no valor de R$ 56.236,36 
(Cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e 
seis centavos), apresenta a seguinte discriminação: 
 

Nota 10 - RECEITA    
a) Contribuições e Doações para Custeio no valor de R$ 
5.083.619,30 (Cinco milhões, oitenta e três mil, seiscentos e 
dezenove reais e trinta centavos) recebidos no exercício de 
2009, tem a seguinte discriminação:
     
 

Goiânia, 31 de Dezembro de 2009

Criseide Castro Dourado
Presidente

Clécio Paulo Carneiro
Tesoureiro

Francelina Rosa de Oliveira
Cont. CRC-GO 6951

Criseide Castro Dourado Clécio Paulo Carneiro
Tesoureiro

Francelina Rosa de Oliveira
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Parecer do Conselho Fiscal

Nós, membros do Conselho Fiscal da Associação de Combate ao Câncer em Goiás, após pro-

cedida a verifi cação da escrituração do Balanço Patrimonial , Demonstração do Resultado do 

Exercício, Demonstrações das Mutações do Patrimônio, Demonstração do Fluxo de Caixa e 

das Notas Explicativas, referentes ao ano de 2009 e tendo em vista o parecer emitido pela Au-

ditoria Independente, Schimitt Auditores Associados S/C, constatamos estarem em perfeita 

ordem e somos de parecer favorável que sejam aprovados pela Assembléia Geral Ordinária.

Goiânia, 09 de fevereiro de 2010.

Rômulo Adolfo Alvim de Souza Maria Regina da Silva Pereira Edson Abrão da SilvaEdson Abrão da SilvaRômulo Adolfo Alvim de Souza Maria Regina da Silva Pereira 
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Dados estatísticos

Desempenho da ACCG em 2009

901.328 procedimentos

373.963 pacientes*

72% atendimentos SUS

27 estados atendidos 
(todo o país em 2009)

288 municípios (Goiás)

16.124 novos prontuários

142.231 consultas ambulatoriais

10.033 consultas pediátricas

211 leitos (30 hospital dia)

11.080 internações

5.317 atendimentos no Pronto Atendimento

6.089 cirurgias (60% SUS)

2.969 pequenas cirurgias

42 transplantes (autológo e alogênico) 
100% SUS

532.019 refeições servidas

14.029 consultas da nutrição clinica

364.514 Kg de roupas lavadas 
(lavanderia interna)

14.982 doadores do Banco de Sangue 
(5.054 feminino, 9.928 masculino)

3.119 doadores do Banco de Sangue 
em 11 municípios (Goiás)

16.145 hemocomponentes transfundidos 
(73% SUS)

45.880 doses de quimioterapia 
(adulto e infantil, 95% SUS)

242.032 aplicações de radioterapia (83% SUS)

29.005 exames radiológicos (69% SUS)

7.192 mamografi as (77% SUS)

56.376 exames patológicos e citológicos 
(75% SUS)

206.494 exames de patologia clínica (79% SUS)

48.231 curativos (74% SUS)

2.197 exames de cardiologia

1.870 exames de endoscopia

7.177 sessões de fi sioterapia

10.664 atendimentos sociais

20.000 atendimentos em psicologia

515 pacientes do GAPPO 
(100% gratuidade)

1.206 empregados

*Pacientes: pessoas atendidas nos diversos setores da ACCG.
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Número de pacientes atendidos na ACCG em 2009, por Unidade Operacional e Categoria

UNIDADE OPERACIONAL / CATEGORIA SUS CONVÊNIOS PARTICULAR GRATUIDADE TOTAL %

Hospital Araújo Jorge 245.823 53.374 36.606 1.439 337.242 90,2%

Unidade Oncológica de Anápolis 25.891 2.125 8.108 82 36.206 9,7%

Núcleo de Assistência Social 0 0 0 515 515 0,1%

Total de Pacientes atendidos 271.714 55.499 44.714 2.036 373.963 100,0%

% 72,7% 14,8% 12,0% 0,5% 100,0%

Número de Procedimentos realizados na ACCG em 2009 por Unidade Operacional e Categoria

UNIDADE OPERACIONAL / CATEGORIA SUS CONVÊNIOS PARTICULAR GRATUIDADE TOTAL %

Hospital Araújo Jorge 610.414 130.085 54.891 3.897 799.287 88,7%

Unidade Oncológica de Anápolis 75.565 6.909 8.558 155 91.187 10,1%

Núcleo de Assistência Social 0 0 0 10.854 10.854 1,2%

Total de Procedimentos realizados 685.979 136.994 63.449 14.906 901.328 100,0%

% 76,1% 15,2% 7,0% 1,7% 100,0%
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Movimento Hospitalar do Hospital Araújo Jorge em 2009 segundo a Categoria

MOVIMENTO HOSPITALAR / CATEGORIA SUS CONVÊNIOS PARTICULAR TOTAL

Número de Internações 7.002 3.342 736 11.080

% 63,2% 30,2% 6,6% 100,0%

Número de Pacientes-dia 29.303 9.294 2.178 40.775

% 71,9% 22,8% 5,3% 100,0%

Nota: O HAJ possui no total 211 leitos sendo: postos 116 SUS e 48 reversíveis, que atendem tanto Particulares quanto 
a Convênios; 9 leitos de UTI; 8 leitos no Pronto Atendimento que atendem a todas as categoria, de acordo com a 
necessidade; possui ainda 30 leitos hospital dia.

Cirurgias realizadas no Hospital Araújo Jorge em 2009, por Porte segundo a Categoria

PORTE / CATEGORIA SUS CONVÊNIOS PARTICULAR TOTAL %

Pequena 686 311 174 1.171 19,2%

Média 1.277 318 104 1.699 27,9%

Grande 1.689 1.289 241 3.219 52,9%

Total 3.652 1.918 519 6.089 100,0%

 % 60,0% 31,5% 8,5% 100,0%



79

Origem dos pacientes atendidos na ACCG em 2009, por Unidade da Federação 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO TOTAL %

Goiás (Interior) 110.323 61,1%

Goiás (Capital) 60.309 33,4%

Tocantins 3.517 1,9%

Bahia 1.211 0,7%

Pará 1.090 0,6%

Mato Grosso 1.003 0,6%

Distrito Federal 659 0,4%

Rondônia 462 0,3%

Acre 436 0,2%

Maranhão 402 0,2%

Ceará 338 0,2%

Minas Gerais 227 0,1%

Alagoas 134 0,1%

Outros Estados da UF 403 0,2%

Total 180.514 100,0%

Pacientes atendidos na ACCG em 2009, por Cidade do Estado de Goiás

CIDADES DO ESTADO DE GOIÁS TOTAL %

Goiânia 60.309 35,3%

Anápolis 25.077 14,7%

Aparecida de Goiânia 11.423 6,7%

Trindade 3.073 1,8%

Rio Verde 2.464 1,4%

Jataí 2.448 1,4%

Senador Canedo 2.386 1,4%

Catalão 1.811 1,1%

Inhumas 1.713 1,0%

Goianésia 1.678 1,0%

Itumbiara 1.533 0,9%

Caldas Novas 1.360 0,8%

Iporá 1.185 0,7%

Porangatu 1.169 0,7%

Santa Helena de Goiás 1.097 0,6%

Mineiros 1.087 0,6%

Quirinópolis 1.057 0,6%

Pirenópolis 1.050 0,6%

São Luiz dos Montes Belos 1.021 0,6%

Jaraguá 976 0,6%

Pires do Rio 968 0,6%

Minaçu 940 0,6%

Bela Vista de Goiás 913 0,5%

Itaberai 877 0,5%

Itapuranga 859 0,5%
Outras Cidades 42.158 24,7%

Total 170.632 100,0%
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