...como o lavrador espera com paciência
que a sua terra dê colheitas preciosas.
Ele espera pacientemente pelas chuvas
do outono e da primavera.
Bíblia Sagrada, Tiago 5:7

Unidades
Centro Integrado de Quimioterapia
Rua 237, n° 143, St. Universitário, 74605-160, Goiânia - GO
(62) 3243 7146 | quimioterapia@accg.org.br
Orlando Milhomem da Mota - Diretor Técnico

Centro Médico Ambulatorial
Rua 239, n° 180, St. Universitário, 74605-070, Goiânia - GO
(62) 3878 7400 | centromedico@accg.org.br
Raimundo Augusto Veloso - Diretor Técnico
Paulo Adriano de Queiroz Barreto - Diretor Clínico

Hospital Araújo Jorge
Rua 239, n° 181, St. Universitário, 74605-070, Goiânia - GO
(62) 3243 7098 | diretoriatecnicahaj@accg.org.br
Francisco de Assis Freire Dourado - Diretor Técnico
Alexandre João Meneghini - Diretor Clínico

Instituto de Ensino e Pesquisa
Rua 239, nº 181, St. Universitário, 74605-070, Goiânia - GO
(62) 3243 7237 | ensinoepesquisa@accg.org.br
Elismauro Francisco de Mendonça - Diretor

Unidade Oncológica de Anápolis
Rua Dr. Flamínio Fávero, Qd. 16,
Cidade Universitária, 75074-770, Anápolis - GO
(62) 4014-9300 | diretoriatecnicauoa@accg.org.br
Antônio Paulo Machado Gontĳo - Diretor Técnico
Roberson Guimarães - Diretor Clínico

Identificação
ACCG · Associação de Combate ao Câncer em Goiás
Rua 239, n° 206, Setor Universitário, Goiânia - GO, 74.605-070
Telefone: 62 3243-7059 / 3243-7018 · Fax: 62 3243-7141
presidencia@accg.org.br

Registros
· Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS
· Instituto Nacional do Câncer - INCA
· Conselho Municipal de Assistência Social de Goiânia
· Considerada de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal
· Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer - ABIFCC
· Sociedade Brasileira de Cancerologia
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Em meio às constantes dificuldades financeiras a ACCG trabalhou em 2010 com o objetivo de oferecer ao nosso
paciente um tratamento de qualidade, apesar de enfrentarmos momentos difíceis como quando faltaram medicamentos ou atrasamos o pagamento de fornecedores.
Em contraponto à falta de dinheiro nos deparamos com situações de solidariedade e união em que pessoas sensíveis à nossa luta se mobilizaram para ajudar a ACCG e com isso tivemos durante todo o ano o desenvolvimento de
ações da comunidade, do governo, da iniciativa privada, entre outros segmentos, que beneficiaram a Instituição.
A condição financeira da ACCG inviabilizou a execução de alguns projetos planejados por nossa Diretoria, mas
felizmente o sentimento de cooperação que permeou a Instituição durante todo o ano de 2010 proporcionou resultados positivos.
Felizmente o poder público superou nossas expectativas e demonstrou seu apoio à ACGG estabelecendo importantes parcerias. Isso foi possível graças à nossa busca incessante por recursos visando amenizar nossas dificuldades.
As unidades operacionais da ACCG que realizam tratamento, Hospital Araújo Jorge e Unidade Oncológica de
Anápolis, mantiveram a qualidade do serviço oferecido aos pacientes no qual a humanização é muito valorizada.

Além disso, o ano de 2010 foi essencial para planejarmos a expansão, pois preparamos a Instituição para expandir
a prestação de serviços: no início de 2011 o Centro Integrado de Oncologia, responsável pelo tratamento quimioterápico do Hospital Araújo Jorge será transformado em unidade operacional e o Centro Médico Ambulatorial,
outra unidade da ACCG, entrará em funcionamento.
Assim, concluímos o ano de 2010 certos de que a Instituição, apesar dos percalços, atuou em prol do paciente e,
mesmo em meio a muitas dificuldades, conseguiu crescer e atingir os seus objetivos.

Criseide Castro Dourado
Presidente da ACCG

Apresentação

O Instituto de Ensino e Pesquisa atuou no desenvolvimento técnico-científico dos profissionais que compõem
o corpo clínico da ACCG, além de promover o desenvolvimento de pesquisas científicas na própria Instituição
e contribuir para a formação dos profissionais da saúde, por meio da promoção de diversos cursos tendo como
público-alvo esses profissionais.

Tenho a honra
de ser doador
voluntário
desde 1972”
Depoimento de

José Antônio Pereira Xavier
Corretor de Imóveis

ACCG

Tenho a honra de ser doador voluntário desde 1972
(sangue) e 1991 (plaquetas). Nestes anos acompanhei
o desenvolvimento e crescimento desta unidade (Banco
de Sangue), as diﬁculdades para construção das novas
dependências e adequações dos sistemas de informática,
dos espaços físicos e do atendimento para melhor servir
pacientes, familiares e doadores, e combater este mal (doenças) que muito nos amedronta e entristece. Mas com a
luta de todos nós e especialmente desta unidade ganhamos muitas batalhas.

Associação de Combate
ao Câncer em Goiás

José Antônio Xavier

ACCG
Ano de muito
esforço para
expandir serviços,
melhorar
atendimento
e equilibrar a
situação econômica
da Instituição.

A Diretoria da Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG) foi bastante atuante em 2010 e, em meio a muito esforço, desenvolveu ações ao longo do ano visando
expandir os serviços da Instituição e oferecer um tratamento digno e de qualidade aos
seus pacientes.
Durante todo o ano a Instituição trabalhou incessantemente buscando equilibrar a sua
situação econômica e, mesmo em meio às grandes dificuldades financeiras, conseguiu
estabelecer parcerias que amenizassem esses problemas.
A Presidência permaneceu com o mesmo modelo de gestão adotado em anos anteriores, o qual prioriza a captação de parceiros e recursos para a ACCG, permitindo que
melhorias fossem viabilizadas.

Parcerias
Os voluntários da ACCG demonstraram sua parceria
durante todo o ano. Como sempre essas pessoas ajudaram como podiam à Instituição: realizaram campanhas
para arrecadar doações, realizaram eventos para os pacientes, ofereceram apoio aos pacientes internados ou
àqueles que aguardavam atendimento, entre outras formas de apoio.
Em toda a história da ACCG o seu corpo de voluntários
foi peça-chave no funcionamento da Instituição que atualmente não funciona sem a contribuição dessas pessoas
que dedicam parte do seu tempo à luta contra o câncer
travada pela ACCG.
Voluntários da ACCG desenvolveram durante todo ano
uma série de eventos para pacientes internados como
Festa de dia das Crianças, Festa de Natal, distribuição

Grupo Sorriso Solidário com Sen. Demóstenes no Dia das Crianças

Muitas empresas foram parceiras da ACCG em 2010 e demonstraram o seu apoio por
meio de doações financeiras, doações de equipamentos, medicamentos ou materiais
médicos. Além dessas doações, algumas empresas optaram por contribuir através da
realização de eventos com a renda revertida para a ACCG (maiores informações sobre
essas empresas parceiras estão relatadas no capítulo do Setor de Relacionamento Empresarial deste relatório).
O contato direto com autoridades tanto municipais, estaduais, quanto federais foi
mantido pela Diretoria buscando sensibilizar esse segmento face à sua condição delicada obtendo assim o seu apoio financeiro.

Deputados Estaduais visitam a ACCG

Prefeito Paulo Garcia em visita à ACCG

Em março, a ACCG recebeu a visita de Deputados estaduais. A iniciativa para o convite foi da Presidente da instituição, Dra. Criseide Castro Dourado, que recebeu os
deputados com um café da manhã e lhes apresentou as instalações do Centro Médico
e do Hospital Araújo Jorge. O objetivo da visita foi apresentar as necessidades e projetos futuros da Instituição. Participaram da visita diretores e associados da ACCG,
diretores de unidades e os Deputados Helder Valim – Presidente da Assembléia Legislativa, Hélio de Sousa, Coronel Queiroz, Júlio da Retifica, Vanuza Valadares e Wagner
Guimarães.
Em abril, a Diretoria da ACCG e do HAJ se reuniu com o Prefeito de Goiânia Paulo
Garcia e o Deputado Federal Pedro Chaves. A reunião aconteceu nas dependências da
ACCG e teve a iniciativa da Dra. Criseide Castro Dourado, Presidente da Associação,
que aproveitou a oportunidade para apresentar os trabalhos realizados pela Instituição, como os tratamentos de radioterapia, quimioterapia, entre outros, além de projetos, necessidades e alguns dados importantes do Hospital Araújo Jorge. O Prefeito e o
deputado demonstraram interesse em colaborar com a Instituição.
A OVG – Organização das voluntárias de Goiás realizou no dia 17 de setembro, na
Praça Cívica, a entrega de doação de arroz em casca e milho para várias Instituições
filantrópicas cadastradas. A ACCG – Associação de Combate ao Câncer em Goiás foi
uma das beneficiadas, recebendo aproximadamente 450 Kg de arroz e 360 kg de milho.

1ª Dama do Estado entrega doação de
alimentos à ACCG

A doação foi entregue pela 1ª Dama do Estado e Presidente da OVG, Raquel Rodrigues, pelo Governador do Estado de Goiás, Alcides Rodrigues e pelo Secretário de
Agricultura do Estado de Goiás, Leonardo Veloso e estiveram presentes para receber

A ACCG
recebeu visita de
Dep. Estaduais,
Prefeito de Goiânia,
Dep.Federais,
onde apresentou
o trabalho
desenvolvido
pela Instituição.
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de ovos de páscoa, serenata em comemoração ao Dia dos Pais, entre outros. Muitos
desses eventos contaram com a colaboração de empresas ou órgãos do governo.

OVG doa
R$ 946.871,79
para aquisição de
unidades móveis
para Programa
de Prevenção
nos Municípios
Goianos.

pela ACCG, a Dra. Criseide Castro Dourado, Presidente da Instituição e a Sra. Maria
Amélia Amaral de Souza, membro do Conselho Fiscal da ACCG. Os alimentos foram
utilizados pelo Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Araújo Jorge, unidade operacional da ACCG.
A OVG beneficiou ainda a ACCG em 2010 com a doação de uma verba de R$ 946.871,79
para a aquisição de duas unidades móveis do Programa de Prevenção de Câncer nos
municípios goianos. O Programa será desenvolvido pela ACCG e tem como objetivo
levar aos municípios goianos a prevenção do câncer de mama, colo de útero e próstata.
Nas unidades móveis funcionarão consultórios médicos, laboratório e sala de exame
de mamografia e urologia. Após a liberação da verba pela OVG a ACCG iniciou o processo de licitação para compra das unidades móveis que deverá ser concluído no início
de 2011 e com previsão de entrega dos veículos nos primeiros meses do próximo ano.
Com isso o Programa de Prevenção de Câncer deverá ser iniciado ainda no primeiro
de semestre de 2011.
O Ministério Público do Estado de Goiás atuou na ACCG durante o segundo semestre
de 2010 realizando um trabalho de acompanhamento dos serviços prestados na Instituição em atividades como atendimento, fornecimento de medicamentos, estrutura
administrativa entre outras. O órgão colaborou com a Instituição orientando melhorias na sua gestão. Conforme solicitação do Ministério Público foi assinado no final de
2010 um TAC – Termo de Ajuste de Conduta entre o órgão e a ACCG determinando
algumas melhorias na Instituição.

Emendas 2010
Em 2010 o Senador Marconi Perillo e os deputados Luiz Bitencourt e Pedro Chaves
fizeram doações de materiais médico hospitalares e medicamentos para a ACCG por
meio de emendas individuais. Tais doações foram imprescindíveis para que a Instituição continuasse oferecendo um serviço de qualidade aos seus pacientes.

AUTOR(A)

VALOR

Aquisição de materiais
médicos hospitalares

Senador Marconi Perillo

R$ 500.000,00

Aquisição de medicamentos

Deputado Luiz Bitencourt

R$ 150.000,00

Aquisição de medicamentos

Deputado Pedro Chaves

R$ 150.000,00

Aquisição de dois aceleradores
lineares e um simulador

INCA/MS

R$ 3.762.000,00

Além dessas emendas obtidas pela ACCG em benefício da Instituição, a Presidência conseguiu, no último
dia de 2009, firmar um convênio com o Ministério da
Saúde, através do Instituto Nacional do Câncer, para a
aquisição de dois aceleradores lineares e um simulador
para o Setor de Radioterapia do Hospital Araújo Jorge.
Em 2010 a verba referente a esse convênio foi liberada e
então a Instituição realizou no mês dezembro a licitação
para a compra dos equipamentos que, serão importados
e devem entrar em funcionamento nos primeiros meses
do ano. A verba doada pelo Ministério da Saúde foi de
R$ 3.762.000,00.

Dra. Criseide Dourado com Senador Marconi Perillo em visita à ACCG

Outra grande conquista da ACCG junto ao Ministério da Saúde foi o reajuste da tabela
SUS – Sistema Único de Saúde para os serviços de radioterapia do Hospital Araújo
Jorge. O reajuste aconteceu no mês de setembro de 2010 e foi possível graças à união
da Presidência da ACCG, ABIFCC – Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas
de Combate ao Câncer e algumas outras instituições de combate ao câncer do País, que
se mobilizaram e negociaram junto ao Ministério da Saúde o aumento do repasse nos
procedimentos do tratamento radioterápico realizados pelo SUS. O reajuste concedido
representará um significativo incremento na receita do Setor de Radioterapia do Hospital Araújo Jorge.
Em dezembro de 2010 foi publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás (n° 21.000
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DESTINAÇÃO

Iniciativa da
ACCG, projeto de
pesquisa sugeriu a
criação do Estatuto
do Portador de
Câncer que se
tornou lei em
Goiás.

de 14/12/2010 a Lei n° 17.139 de 27/08/2010) a lei, sancionada pelo então Governador
Alcides Rodrigues, instituindo o Estatuto do Portador de Câncer no Estado de Goiás.
O Estatuto tem como objetivo “assegurar, promover, proteger e resguardar o exercício
pleno e em condições de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais pelas pessoas com câncer visando sua inclusão social e cidadania participativa
plena e efetiva”.
O projeto que previa a criação do Estatuto do Portador de Câncer foi redigido, por
meio de um projeto de pesquisa, pela Dra. Juliana Castro Dourado Pinezi, médica radioterapeuta do Hospital Araújo Jorge e submetido à FAPEG – Fundação de Amparo à
Pesquisa no Estado de Goiás e aos deputados estaduais Wagner Guimarães e Hélio de
Souza, os quais se mobilizaram propondo um projeto de lei na Assembleia Legislativa.
A Casa aprovou por unanimidade a criação da Lei do Estatuto do Portador de Câncer
e um ano depois o governador sancionou este projeto criando a Lei e propiciando assim uma série de direitos, à pessoa com câncer, que possibilitarão o enfrentamento da
doença com mais dignidade.
Material desenvolvido pela ACCG para
divulgação das audiências públicas

Planejamento/Administração
Em 31 de março a ACCG realizou a sua Assembleia Geral Ordinária/2010, no Auditório do Hospital Araújo Jorge, reunindo quase a totalidade dos associados da Instituição para deliberação dos assuntos: Apreciação do Relatório Anual da Diretoria,
Apreciação da Prestação de Contas da Diretoria 2009 e Eleição da Diretoria para o
Biênio 2010/2012.
Após apreciação e aprovação do Relatório Anual da Diretoria e Aprovação do Balanço
Patrimonial da ACCG do ano de 2009 os associados votaram e elegeram nova Diretoria. A chapa Aliança foi eleita mantendo como Presidente da ACCG, pelo sexto mandato consecutivo, a Dra. Criseide Castro Dourado, à frente da Instituição.
No primeiro semestre a Presidência da ACCG criou a Comissão de Educação Continuada em Enfermagem que tem como objetivo regulamentar, implantar e desenvolver a
Educação Continuada em Enfermagem na Instituição. A Comissão é coordenada pela
Gerência de Recursos Humanos (GRH) da ACCG e pela chefia de enfermagem do
Hospital Araújo Jorge e a ela compete prestar assessoria à equipe de enfermagem nas
atividades de admissão de pessoal, integração de novos empregados, na qualificação

Associados elegem diretoria
para o Biênio 2010/2012

dos seus recursos humanos, avaliação de desempenho, elaboração e implementação
do planejamento do Setor de Enfermagem do Hospital Araújo Jorge.
A Comissão de Educação Continuada em Enfermagem iniciou no mês de março uma
programação de treinamentos e cursos, para o ano todo, para os profissionais da área
abordando temas como: Relacionamento da equipe de enfermagem, equipe multidisciplinar, paciente e família; Procedimentos técnicos de Enfermagem, Curativos e Assistência de Enfermagem em Emergências Oncológicas.
A Gerência de Recursos Humanos da ACCG, além de desenvolver o Programa de Educação Continuada, trabalhou em 2010 no recrutamento e seleção de novos empregados, no contato com empresas que mantém convênios com a Instituição e na promoção
de eventos para os empregados, entre outras atividades.

No último dia de abril a GRH da ACCG reuniu os empregados da organização para participarem de uma
tarde de programação que lhes propiciou reﬂetir sobre
questões que envolvem o trabalho. Os participantes tiveram um aulão de ginástica, do Programa de Ginástica
Laboral do SESI e assistiram à palestra “Sucesso Pessoal e Profissional” com Júlio Borba, que se apresentou
voluntariamente.

Empregados da ACCG participam de comemoração do Dia do Trabalho

O Setor de Enfermagem da ACCG promoveu a 71ª Semana Brasileira de Enfermagem, no período de 12 a 20
de maio. O tema da semana foi “O poder do Cuidado”
e sua programação contou com a palestra da então Coordenadora da Especialização em Enfermagem Oncológica do HAJ, enfermeira Michele Dias da Silva Oliveira.
Após a palestra, houve sorteio eletrônico de vários brindes contemplando toda a equipe de enfermagem.
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Em março a ACCG homenageou suas empregadas comemorando o Dia Internacional
da Mulher, com o evento “Só para Mulheres”. Em sua terceira edição, o evento, promovido pela GRH/ACCG e SESC Goiás, ofereceu às participantes orientações em saúde da mulher, serviços como corte de cabelo e escova, limpeza de pele e maquiagem.
A programação do evento incluiu ainda a apresentação da esquete teatral “A mulher
moderna e seus desafios” e a palestra “Fazendo Bonito, Etiqueta Profissional e Social,
ministrada por Patrícia Lopes.

No dia 02 de junho os empregados da ACCG participaram de um animado Aulão Junino também promovido pela GRH da ACCG e coordenado pela professora de ginástica
laboral do SESI, Ana Paula. Os participantes se exercitaram e se descontraíram ao som
de músicas de quadrilha.
A Gerência de Recursos Humanos da ACCG, através do
seu Setor de Segurança e Medicina do Trabalho realizou
no período de 22 a 25 de novembro a sua 21ª SIPAT – Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho. A
programação do evento incluiu palestras e apresentações
de teatro envolvendo temas voltados para prevenção de
acidentes no trabalho, além de sorteio de brindes para
os participantes. Durante a SIPAT também aconteceu a
solenidade de posse dos membros da CIPA – Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes, gestão 2010/2011.

Posse dos novos membros da CIPA, gestão 2010/2011

Coral Magnificat em apresentação na Cantata Natalina

Em dezembro a GRH, realizou um evento de confraternização para o seu público interno (empregados, voluntários, estagiários e diretores da Instituição). Durante a
“Cantata Natalina” os participantes puderam apreciar
a apresentação do Coral Magnificat, mantido pela 2ª
Igreja Batista em Goiânia, que se apresentou voluntariamente. A programação do evento incluiu ainda sorteio
de brindes, entre eles, cestas de natal, ingressos para a
Fazenda Santa Branca, bolsa para curso de dança de salão, bicicleta, entre outros.
A Coordenação de Tecnologia da Informação da ACCG,
por meio do seu Setor de Informática(SIN), desenvolveu, implantou e atualizou em 2010 novas versões de
alguns sistemas na plataforma Delphi com banco de dados Firebird. São eles: Sistema de Quimioterapia Adulto e Infantil, Sistema de Telemarketing pessoa Física e
Sistema de Patologia Clínica com resultado de exame
via intranet/internet. Além disso, o SIN desenvolveu novos módulos no Sistema de Informações Gerenciais da
ACCG (SIG): ferramentas, controles, programas e relatórios gerenciais dos principais sistemas da ACCG que
alimentam o Sistema de Resultado Operacional (SRO).

O Setor de
Informática
da ACCG
desenvolveu
novos sistemas
que resultaram
em mais agilidade
no atendimento e
execução de tarefas
administrativas.

Planos para 2011
A presidência da ACCG tem como um dos seus grandes planos para 2011 transformar
o Centro Integrado de Oncologia em uma nova unidade da Instituição. O centro atualmente abriga os setores responsáveis pelo tratamento quimioterápico de pacientes em
tratamento no Hospital Araújo Jorge e foi transferido para o prédio Governador Marconi Perillo em 2009 devido a grande demanda pelos seus serviços. No início de 2011
o centro será transformado em uma nova unidade operacional da ACCG e receberá o
nome de Centro Integrado de Quimioterapia Marconi Perillo.

Fachada do Centro Médico Ambulatorial

No início do próximo ano outra nova unidade da ACCG também entrará em funcionamento: o Centro Médico Ambulatorial. A nova unidade realizará atendimento ambulatorial para pacientes particulares e de convênios. O Banco de Sangue do Hospital
Araújo Jorge e o Setor de Informática da ACCG estão em funcionamento no prédio do
Centro Médico Ambulatorial desde 2009, e o Setor de Endoscopia do Hospital Araújo
Jorge passou a funcionar nas instalações desse prédio em 2010.
A previsão é que grande parte do corpo clínico do Hospital Araújo Jorge também atenda nessa unidade da ACCG oferecendo um novo serviço à comunidade que procura
atendimento particular e de planos de saúde. A prestação desses serviços renderá um
aumento da receita da ACCG resultando na diminuição do déficit orçamentário da
Instituição, além de possibilitar novos investimentos nas áreas que atendem os pacientes do Sistema Único de Saúde.
Dentro dos planos da ACCG para 2011 também está a
transformação do GAPPO – Grupo de Apoio Paliativo
ao Paciente Oncológico em outra unidade operacional
da ACCG. Atualmente o grupo multidisciplinar presta
atendimento domiciliar gratuito a pacientes fora de possibilidades terapêuticas e que residem em Goiânia ou em
faixa limite de 35 quilômetros da sua sede. Como unidade operacional o GAPPO terá sede própria com espaço
físico destinado à internação.

Instalações da futura unidade operacional da ACCG, o GAPPO

Em 2009 o então Governador do Estado, Dr. Alcides
Rodrigues e a Primeira Dama, Raquel Rodrigues promoveram no Palácio das Esmeraldas a “Noite Corações
de Ouro”. Os responsáveis pela realização desse evento
foram empresa Mineradora Serra Grande, a FIEG - Fede-
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Prédio onde funcionará o Centro
Integrado de Quimioterapia

Em 2010 foi
iniciado o processo de licitação
para aquisição
dos veículos
do Programa
de Prevenção
de Câncer nos
Municípios
goianos.

ração das Indústrias do Estado de Goiás e a Organização Jaime Câmara. Parte da verba
arrecadada neste evento foi revertida para a aquisição de equipamentos do Laboratório
de Biologia Molecular da ACCG, que será ligado ao Setor de Transplante de Medula
Óssea do Hospital Araújo Jorge. O Laboratório iniciará suas atividades em 2011 e será
o primeiro na região Centro-Oeste a fazer diagnósticos de câncer por técnica avançada
envolvendo o DNA, além de permitir um acompanhamento e controle mais rígido dos
pacientes transplantados e desenvolvimento de novos campos de pesquisa nesta área.
Entre os planos da Diretoria também está a busca por apoio financeiro junto ao Governo do Estado de Goiás para o custeio do Programa de Prevenção nos municípios
goianos. A Instituição necessitará de ajuda de custo para viabilizar a atuação do programa no interior.

Imagem de caráter ilustrativo do veículo que será utilizado no Programa de Prevenção de Câncer nos Municípios

Para o ano de 2011 também está prevista a liberação de verbas oriundas de emendas
individuais concedidas por senadores, deputados estaduais e federais e que irão beneficiar a ACCG permitindo a aquisição de materiais médicos, equipamentos e medicamentos. Segue à direita a listagem dos pré-projetos já cadastrados e com liberação de
verba prevista para 2011.

AUTOR(A)

VALOR

Aquisição de material médico hospitalar

Dep. Marcelo Melo

R$ 100.000,00

Aquisição de medicamentos

Dep. Ronaldo Caiado

R$ 300.000,00

Aquisição de equipamentos para Laboratório

Dep. João Campos

R$ 100.000,00

Aquisição de medicamentos

Dep. Sandro Mabel

R$ 204.100,00

Aquisição de medicamentos

Dep. Luiz Bittencourt

R$ 153.100,00

Aquisição de focos cirúrgicos

Dep. Ronaldo Caiado

R$ 102.050,00

Aquisição de cadeiras, 1 colonoscópio
e 1 centrífuga laboratorial.

Sen. Íris Araújo

R$ 306.150,00

Aquisição de equipamentos

Dep. Jovair Arantes

R$ 102.050,00

Aquisição de equipamentos

Dep. Leonardo Vilela

R$ 102.050,00
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Aquisição de materiais médico hospitalares

Dep. Marcelo Melo

R$ 204.100,00
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Aquisição de materiais médico hospitalares

Sen. Lúcia Vânia

R$ 153.100,00

Aquisição de equipamentos e materiais médicos

Dep. João Campos

R$ 102.050,00

A ACCG buscará ainda em 2011 dispensar aos pacientes um atendimento ainda mais
humanizado. Isso será possível por meio de ações como o funcionamento do Centro
Médico Ambulatorial que absorverá a demanda de pacientes particulares e de convênios, liberando assim horários e espaço físico no ambulatório do Hospital Araújo Jorge
que atenderá exclusivamente pacientes SUS.

Associação de Combate ao Câncer em Goiás

DESTINAÇÃO

Hoje,
há uns
16 anos curado,
estudo Engenharia
Elétrica na PUC,
já visitei Espanha,
Alemanha e
Holanda...”
Depoimento de

Henrique Gabriel

Procuramos seguir tudo o que fora passado para nós fazermos até a cura dar-se por completo. Uma vez curado
as pessoas acham estranho eu ter tido tal doença; confesso
que eu também, pois não temos nenhum caso na familia
ate hoje!
Mas as doenças são feitas para darem uma lição, cabe a
nós entendermos qual, vêm mostrar que existem dois caminhos, o da cura ou do desespero. Qual pegar?
Hoje, há uns 16 anos curado, estudo Engenharia Elétrica
na PUC, já visitei Espanha, Alemanha e Holanda com
apoio de amigos. Tive a oportunidade de tocar violino por
diversas vezes nos corredores da Pediatria e de outras
alas, guardando profundo respeito pelas conquistas que
a vida me concedeu!
Henrique Gabriel
Estudante de Engenharia e Músico

Hospital Araújo Jorge

Quando a doença aturdiu nossas vidas, veio primeiro
aquele medo que muitos sabem o que é, todavia o encaramos de frente, minha mãe me dando o maior apoio e eu
achando bom, por ter que viajar todo mês!

Hospital Araújo Jorge
O Hospital
Araújo Jorge
realizou 771.192
procedimentos
(consultas, internações, sessões de
quimioterapia e
radioterapia, entre
outros) em 2010.

A maior unidade operacional da ACCG atendeu em média aproximadamente 77% dos seus pacientes através do SUS – Sistema
Único de Saúde, oriundos de Goiânia, interior do Estado e também de outros estados do país. O Hospital Araújo Jorge realizou
771.192 procedimentos durante o ano, entre consultas, internações, sessões de quimioterapia e radioterapia, cirurgias, entre
outros.
O Hospital Araújo Jorge em 2010 buscou humanizar o atendimento dispensado ao paciente em tratamento na unidade por
meio do desenvolvimento de ações como: programa de educação
continuada (para recepcionistas, telefonistas e secretários de postos), conclusão da reforma da pediatria, manutenção preventiva
dos leitos (pintura e pequenos reparos), entre outras.

Recepção SUS do Ambulatório do HAJ

No primeiro semestre de 2010 foi criada no ambulatório do Hospital uma sala onde é
feita atualmente a entrega de bolsas para pacientes ostomizados. Através de um convênio firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a ACCG, em 2010, o Hospital
Araújo Jorge foi responsável pela distribuição das bolsas não só para pacientes oncológicos, mas para outros pacientes do estado de Goiás submetidos à ostomia.

Setor de Assistência Social
Por determinação da Diretoria da ACCG, desde o início do ano, o antigo Núcleo de
Assistência Social deixou de ser uma unidade operacional da ACCG e passou a ser
um setor do Hospital Araújo Jorge. A medida foi adotada com o objetivo de promover
melhores benefícios para os pacientes em tratamento no Hospital, já que os projetos
sociais desenvolvidos pelos voluntários os têm como público-alvo.
Desta forma, o novo Setor de Assistência Social (SAS) manteve a sua missão de prestar
assistência social integrada ao paciente portador de câncer em tratamento no Hospital
Araújo Jorge. Diversos projetos sociais que beneficiam pacientes e familiares são coor-

Enfermeira do HAJ entregando bolsa a
paciente ostomizado

denados pelo SAS e desenvolvidos pelo seu corpo de voluntários
que atualmente conta com cerca de 300 pessoas.
Distribuição de lanches, auxílio na higiene pessoal dos pacientes,
assistência aos leitos, laborterapia, assistência religiosa por meio
de atividades das capelanias (católica, espírita e evangélica), realização de eventos para arrecadação de recursos para ações sociais, são algumas das ações desenvolvidas pelo SAS que visam
proporcionar melhor bem-estar ao paciente do Hospital Araújo
Jorge.

Voluntários
desenvolvem
diversos projetos
voltados para
o bem-estar
de pacientes e
acompanhantes.

No mês de setembro o HAJ, através do SAS, esteve no Shopping
Flamboyant divulgando o trabalho dos voluntários da Instituição
em um estande. A divulgação faz parte do projeto Flamboyant
Social e além da divulgação, possibilitou a comercialização dos
produtos confeccionados pelos voluntários e que tem a renda revertida para o próprio Hospital.

Em 2010 o SAS realizou ainda reuniões mensais com o seu voluntariado nas quais aconteceram palestras e foram abordados temas
relacionados ao trabalho voluntário.
As ações desenvolvidas pelo SAS foram viabilizadas pela parceria estabelecida diretamente entre o Setor e algumas empresas como Refrescos Bandeirantes, CDL , Govesa
Veículos, Sabão Géo, entre outras.
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“Pintura no Gesso” promovida por voluntários na Pediatria do HAJ

Vários eventos foram realizados no Hospital Araújo Jorge pelo
SAS durante todo o ano de 2010 e que contaram com a colaboração dos voluntários da Instituição. Esses eventos estão relatados
neste capítulo, a seguir, na parte “Doações e Eventos”. Além disso, durante o ano, o SAS realizou mensalmente a comemoração
de aniversário das crianças em tratamento na unidade que tem
como objetivo proporcionar às crianças momentos de alegria e
descontração.

Doações e eventos
Doações diversas e
atividades lúdicas
contribuíram com
a manutenção
da assistência
hospitalar e
humanização do
atendimento.

O Hospital Araújo Jorge foi beneficiado, durante todo o ano, com uma série de doações
de produtos como: tecidos para confecção de lençóis, medicamentos, toalhas, gêneros
alimentícios, cobertores, bebedouro, etc.
Além das doações de produtos, muitas empresas realizaram em 2010 vários eventos
que objetivaram arrecadar recursos para o Hospital e essa arrecadação foi revertida para custeio do Hospital e para desenvolvimento de projetos sociais em prol dos
pacientes.
Em janeiro a agência de modelos Voga Model promoveu no Shopping Bougainville
o lançamento de um calendário 2010. Os calendários foram trocados por alimentos e
produtos de higiene pessoal para o Hospital Araújo Jorge. A Voga Model conseguiu
com a ação arrecadar 150 quilos de alimentos não perecíveis e 55 ítens de higiene pessoal como sabonetes, escovas de dente, shampoos e outros.

Doação de tecidos recebida pelo HAJ

Os músicos Carlinhos Santos e Jairo Reis, integrantes da banda P.O.Box, se apresentaram voluntariamente para os pacientes do Hospital na tarde do dia 17 de março.
O show aconteceu no auditório e incluiu na programação a apresentação de antigos
sucessos da banda.
Ainda no mês de março, um grupo de alunos e o coordenador do Colégio Planeta, Régis Guimarães entregaram uma doação de 300 quilos de alimentos destinada
ao Setor de Nutrição e Dietética, responsável por fazer
as refeições dos pacientes. Durante a entrega da doação
os alunos também visitaram a pediatria da unidade.
Voluntários, sob a coordenação do Setor de Assistência
Social, realizaram em março uma distribuição de ovos
de chocolate em comemoração à Páscoa. A distribuição
feita para pacientes do Setor de Oncologia Pediátrica e
da enfermaria do SUS – Sistema Único de Saúde também incluiu uma serenata que propiciou que os pacientes saíssem um pouco da rotina hospitalar.
O HAJ foi ainda beneficiado na páscoa com uma doação
do Instituto San Damiano, situado no Parque Atheneu.

Voluntários durante entrega de chocolate em comemoração à Páscoa

O Instituto realizou uma campanha entre os seus alunos, professores e os vizinhos do
Instituto com o objetivo de arrecadar alimentos. A doação incluiu caixas de leite longa
vida, biscoitos, gelatina e outros produtos que foram utilizados pelo Setor de Nutrição
e Dietética da unidade.
No dia 04 de maio o Grupo Católico da ACCG realizou uma missa em homenagem
ao Dia das Mães. Pacientes do HAJ e seus acompanhantes, empregados e voluntários
da ACCG participaram da missa que aconteceu no Auditório do Hospital e que foi
celebrada pelo Padre Rodrigo de Castro Ferreira, Representante Diocesano do Setor
de Juventude e Vocação e também Pároco nas Paróquias Menino Jesus e Auxílio dos
Cristãos.
Ainda em celebração ao Dia das Mães, o Setor de Assistência Social do HAJ promoveu
uma serenata em homenagem às mães que estavam no Hospital. Na tarde do dia 07 de
maio, o cantor William José, que é voluntário do Hospital há muitos anos, percorreu
os leitos cantando músicas em homenagem à elas. Durante a serenata os voluntários
também distribuíram rosas às mães presentes.
Em 2010 o Hospital Araújo Jorge manteve a parceria
com o SESC no Projeto Biblioteca Solidária. Nos dias 05,
07 e 14 de maio aconteceram apresentações dos “Contadores de Histórias”, do SESC Universitário, no Ambulatório da unidade. O projeto propiciou momentos de
descontração para pacientes que aguardavam por consultas e exames.

Artistas do SESC em apresentação para pacientes no Ambulatório do HAJ

A ACIEG (Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás) realizou em maio a 6ª Cavalgada Acieg. A
edição de 2010 do evento teve como tema “Educação,
responsabilidade de todos” e beneficiou quatro Instituições, entre elas a ACCG, com a renda das inscrições e
também de um leilão de gado realizado durante a Cavalgada. A doação foi revertida para o Centro Integrado
de Oncologia do HAJ.

Voluntários da ACCG promoveram no dia 14 de maio uma festa em comemoração
ao dia das mães. O evento, que é realizado anualmente, contou com a participação de
pacientes, acompanhantes, empregados e voluntários da ACCG, autoridades e demais
convidados. A Presidente da ACCG, Dra. Criseide Castro Dourado, fez a abertura do
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Missa em homenagem às mães no
Auditório do HAJ

Projeto Biblioteca
Solidária (SESC)
resgata temas
literários através
do teatro e diverte
pacientes enquanto
aguardam
atendimento.

A tradicional
Feĳoada
Beneficente
completou 20 anos
com o apoio do
Grupo Ovisa.

evento, do qual participaram ainda o Senador Demóstenes Torres, a então Presidente
da OVG e 1ª Dama do Estado de Goiás Raquel Rodrigues e do Ex-Secretário de Ciência
e Tecnologia do Estado de Goiás, Joel Sant’Anna Braga Filho. O apresentador e humorista Juquinha, voluntário do Hospital, foi o mestre de cerimônias da festa que teve em
sua programação diversas atrações musicais, entrega de rosas e brindes.
O SAS promoveu no mês de maio, com o apoio do seu grupo de voluntários e do
Grupo Ovisa da Igreja Nossa Senhora de Fátima, a tradicional Feĳoada Beneficente.
Todos os 1.500 ingressos do evento, que aconteceu na Churrascaria do Clube Antônio
Ferreira Pacheco, foram vendidos. A renda da Feĳoada foi revertida para a unidade e
o evento contou com uma programação musical que incluiu as participações dos músicos Willian José, Mirian
Tereza e Vitor Pereira, interpretando músicas da nossa
MPB, além de uma participação especial do músico Lindomar Castilho. O grupo de animação Sorriso e Alegria,
formado por voluntários, também fez uma apresentação
durante a Feĳoada Beneficente.

20ª Feĳoada Beneficente na Churrascaria do Clube Ferreira Pacheco

O HAJ recebeu em junho uma doação de produtos alimentícios da UNIP – Universidade Paulista, do seu curso de Farmácia. Os alunos organizaram a arrecadação
de achocolatados, farinha láctea e mucilon junto aos
alunos do próprio curso de Farmácia e dos cursos de
Radiologia, Nutrição, Educação Física, Ciências Contábeis, Fisioterapia, Direito, Psicologia e Biomedicina. Os
produtos foram encaminhados ao Setor de Serviço Social do HAJ.

Em junho, voluntários da ACCG realizaram mais uma missa para pacientes, acompanhantes, empregados e voluntários da Instituição. A missa foi celebrada pelo Padre
Cleidimar da Paróquia Sagrada Família e aconteceu no Auditório do HAJ.
Em julho o Setor de Endoscopia do HAJ participou de uma campanha de prevenção de
câncer de colorretal, realizada pela SOBED – Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva em comemoração aos seus 35 anos. O objetivo da campanha foi destacar, junto
à população, a importância da colonoscopia para o diagnóstico do câncer de colorretal.
O HAJ participou da campanha com a realização de 20 exames de colonoscopia gratui-

tos que foram agendados segundo critérios como idade, histórico
de cirurgia no intestino, entre outros.
O SAS promoveu outra serenata para pacientes do HAJ no mês
de agosto. Desta vez a homenagem foi para os pais. O músico
Willian José percorreu o Hospital cantando músicas da MPB,
acompanhado de voluntários que entregaram pĳamas aos pais
internados na unidade.
No aniversário de Goiânia, dia 24 de outubro, foi realizada a 3ª
edição da Prova dos 3 Tambores da Solidariedade. O evento foi
promovido pelo voluntário Pascoal Canevarolli e aconteceu no
Regimento da Polícia Montada do Estado de Goiás. Mais uma vez
a renda do evento e os alimentos, arrecadados como ingressos,
foram doados ao HAJ e ao CRER – Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo. Cerca de 2.700 quilos de alimentos foram doados ao Hospital e destinados ao Setor de Nutrição
e Dietética.

Dupla Carlos e Jader se apresentando na Prova dos 3 Tambores

A Festa de Natal para pacientes de 2010 teve como mestre de cerimônias o apresentador e humorista Juquinha e uma programação com várias apresentações artísticas, como a dupla Matão e
Monteiro, Coral Coralina dos Correios, a cantora gospel Tângela,
entre outras atrações. Durante a festa, servidores da Assembléia
Legislativa entregaram produtos (brinquedos, sandálias e artigos
de higiene) arrecadados no projeto Natal Solidário do Legislativo
para os pacientes do Setor de Oncologia Pediátrica do Hospital
Araújo Jorge.
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Os voluntários da ACCG promoveram no dia 16 de dezembro
mais uma festa para os pacientes do Hospital. A data celebrada
desta vez foi o Natal e novamente o evento foi coordenado pelas
voluntárias Maria Amélia Amaral de Souza e Luzia Frauzino.

Setor de Oncologia Pediátrica
Contribuições
diversas transformaram o ambiente
da pediatria,
proporcionando
mais conforto
aos pacientes e
melhores condições
para profissionais e
voluntários.

No primeiro semestre de 2010, servidores do TRT – Tribunal Regional do Trabalho
destinaram recursos do Projeto TRT-Solidário que arrecada contribuições dos próprios
servidores do tribunal goiano ao Setor de Oncologia Pediátrica (SOP) do Hospital
Araújo Jorge. Os servidores do TRT-GO são parceiros da Pediatria há mais de quatro
anos, proporcionando várias melhorias para o setor. Os recursos foram destinados
para a aquisição de 10 cadeiras de quimioterapia de curta duração, 10 leitos de quimioterapia de longa duração, 20 cadeiras de acompanhantes, oito aparelhos de TV,
móveis para consultórios, computadores, armários, cadeira odontológica e material
odontológico.
O TRT, juntamente com a Procuradoria Regional do Trabalho (18ª Região), colaborou
ainda com o SOP realizando doações ao Setor advindas de sentenças e negociações
arbitradas pelo órgão.
Em fevereiro as crianças em tratamento no Setor de Oncologia Pediátrica do Hospital Araújo Jorge participaram de uma matinê de carnaval promovida pela equipe do
Setor. Pacientes, mães e familiares se divertiram em meio às fantasias, decoração e
músicas de carnaval, além da marchinha criada em conjunto com a musicoterapeuta.
No dia 06 de maio a ONG Núcleo Esperança promoveu mais uma edição da “Tarde da Beleza”. O evento acontece desde 2005 e comemora o Dia das Mães. A edição de 2010 contou com a participação de profissionais voluntários que prestaram
serviços de corte, escova, manicure, maquiagem, além de prestar orientação sobre beleza para as mães dos pacientes internados na unidade. A programação do
evento incluiu ainda a apresentação musical de uma mãe de paciente e entrega de
brindes às participantes.
Em junho a equipe multidisciplinar do Setor de Oncologia Pediátrica do HAJ promoveu uma festa junina para pacientes e acompanhantes. O evento contou com uma
apresentação teatral e uma apresentação de dança country da ADFEGO – Associação
dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás. Pacientes, pais e a equipe do SOP participaram ainda de uma animada quadrilha e em seguida saborearam as comidas típicas
que foram servidas, como pipoca, mané-pelado, cachorro-quente e canjica, preparadas
com carinho pelo Setor de Nutrição e Dietética.

Nova sala de Quimioterapia equipada
com móveis doados pelo TRT

Sala de Atividades Lúdicas com reforma viabilizada por voluntários

No período de agosto a novembro, a Arte Plena desenvolveu no
SOP o projeto “Ateliê Solidário”, em que as crianças em tratamento tiveram a oportunidade de visitar ateliês de artistas goianos e a
Arte Plena realizou ainda algumas oficinas na Sala de Atividades
Lúdicas, onde as crianças se divertiram em atividades artísticas.

Em agosto de 2010 a ACCG foi mais uma vez responsável pela realização da Campanha McDia Feliz. Como instituição beneficiada a ACCG é responsável pela divulgação
do McDia em Goiânia e Anápolis, e pela venda dos tíquetes antecipados, que podem
ser trocados pelo sanduíche Big Mac no dia da Campanha. O projeto contemplado em
2010 foi o da reforma e ampliação do UTI do Hospital Araújo Jorge, o qual incluirá a
construção de leitos pediátricos.
Apresentadora voluntária, Bruna Arantes,
em programação do McDia Feliz

A campanha McDia Feliz é realizada nacionalmente, sendo idealizada pelo Instituto
Ronald McDonald. A edição de 2010 foi coordenada na ACCG, pelo Setor de Assistência Social do HAJ e apresentou excelentes resultados como a venda de 11.647 tíquetes
antecipados, além das vendas de produtos da Instituição e de doações, sendo que toda
essa arrecadação foi revertida para o projeto da UTI.
No dia 28 de agosto de 2010 empregados e voluntários da Instituição, autoridades,
funcionários das lojas McDonald’s de Goiânia e Anápolis e a comunidade mostraram o
seu apoio à ACCG participando do McDia Feliz. A abertura oficial da campanha aconteceu na Praça de Alimentação do Goiânia Shopping e teve apresentação da cantora
Karine Serrano, do McAmigo e músico Henrique Gabriel e do Grupo Carinhoso do
projeto Rede pela Paz. Durante todo o McDia Feliz também aconteceram apresentações de artistas na praça de alimentação do Buriti Shopping .
Ainda em setembro, o Setor de Oncologia Pediátrica recebeu a visita do palhaço Ronald
McDonald, personagem da rede de restaurantes McDonald´s. Ronald divertiu as crianças internadas contando histórias, fazendo mágicas e brincadeiras e distribuindo brindes.

O SAS obteve
excelente
resultado nas
vendas de tíquetes
antecipados do
McDia Feliz,
totalizando
11.647 unidades.

30

31
Hospital Araújo Jorge

No mês de julho foi inaugurada a Sala de Atividades Lúdicas do
SOP, espaço destinado à realização de diversas atividades que auxiliam no enfrentamento de situações relacionadas ao tratamento
da criança e adolescente com câncer. A iniciativa da reforma partiu de alguns voluntários liderados pela voluntária Flávia Fenelon, que conseguiram os materiais necessários, bem como a aquisição de novos móveis para a sala: mesas e cadeiras para crianças,
TV, aparelho de DVD, entre outros.

Verba arrecadada
com a campanha
McDia Feliz em
4 anos viabiliza
reforma da
Pediatria, com
custo aproximado
de R$ 650.000.

A 14ª edição da Festa do Arco-Íris, promovida tradicionalmente pelo Setor de Assistência Social do HAJ aconteceu em outubro e reuniu ex-pacientes, familiares e a equipe do Setor de Oncologia Pediátrica do HAJ. O evento celebra a cura dessas pessoas
que tiveram câncer na infância ou na adolescência e que hoje estão livres da doença.
A Festa do Arco-Íris aconteceu no Clube da Saneago e teve em sua programação as
apresentações musicais como a dupla Robson e Chico Jr., Grupo Sincrosone, Marlon e
Rodrigo e a Banda Rapsódia, entre outras atrações.
Ainda em outubro de 2010, crianças e adolescentes em tratamento na Pediatria, na
faixa etária de 13 a 18 anos, participaram da Festa de 15 anos. O evento é realizado
anualmente por um grupo de empresas de eventos que voluntariamente promovem a
festa para os pacientes em tratamento.

14ª Festa do Arco-Íris em celebração à cura
de pacientes da Pediatria do HAJ

Voluntários da ACCG realizaram no mês de outubro uma festa em
comemoração ao Dia das Crianças para os pacientes do Hospital.
A equipe organizadora do evento, coordenada pelas voluntárias
Maria Amélia Amaral de Souza e Luzia Frauzino, conseguiu junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado de Goiás brinquedos
e roupas que foram distribuídos às crianças. O TCE doou ainda
produtos de higiene pessoal, remédios e materiais para a Sala de
Atividades Lúdicas da Pediatria.
Algumas crianças em tratamento no SOP visitaram os Bombeiros
Militares do Batalhão de Aparecida de Goiânia e conheceram melhor o dia a dia da corporação. A visita fez parte do Projeto Brincando com os Bombeiros e incluiu uma apresentação da banda
dos bombeiros, teatro de fantoches, descida em tirolesa, brincadeira com cães farejadores do Quartel dos Bombeiros de Anápolis
e passeio no caminhão da brigada de incêndio.
O mês de dezembro foi marcado ainda pela inauguração da reforma e adequação do Setor de Oncologia Pediátrica do HAJ, projeto
viabilizado graças ao apoio do Instituto Ronald McDonald e por
meio da realização da Campanha McDia Feliz.

Recepção ampliada, oferecendo mais conforto
aos pacientes e acompanhantes

Durante quatro anos (2006 a 2009) a verba arrecadada com o McDia
Feliz foi destinada ao projeto que, concluído em 2010, possibilitou
a realização de uma reforma no Setor. Uma nova sala onde é feito o
tratamento quimioterápico foi construída, com 20 leitos, sendo 10

Paciente da Pediatria se diverte em tirolesa do Corpo de Bombeiros

Alegria estampada no rosto
confirma o sucesso do passeio
no Corpo de Bombeiros

Centro de inclusão
digital implantado
pelo IDTECH
proporciona
aprendizado e
entretenimento
às crianças em
tratamento no
Hospital.

de curta duração e 10 de longa duração. Além disso, foram reformados os consultórios médicos, construídos outros três, reestruturada a sala de odontologia e psicologia e reestruturadas a recepção
e as salas administrativas. A obra, que custou aproximadamente
R$ 650.000,00, resultou em uma estrutura física mais ampla e confortável que possibilita à equipe do SOP oferecer aos pacientes
um atendimento mais humanizado.
A solenidade de inauguração da nova Pediatria contou com a presença do Superintendente do Instituto Ronald McDonald Brasil,
Sr. Francisco Neves, do Supervisor Regional da Rede Mc Donald´s
em Goiás, José Mendes Barboza, do Diretor Técnico do Hospital
Araújo Jorge, Dr. Francisco de Assis Freire Dourado, da equipe
do Setor de Oncologia Pediátrica do HAJ, Diretoria, funcionários,
pacientes e voluntários da ACCG, e demais convidados.

Sr. Francisco Neves, do Instituto Ronald, Sr. José Mendes, da Rede
McDonald’s e equipe da ACCG na inauguração da reforma da
Pediatria do HAJ

Ainda em dezembro, foi inaugurado no SOP um centro de inclusão digital. Dois computadores foram instalados na sala
de quimioterapia ambulatorial com objetivo de oferecer entretenimento e aprendizado às crianças e jovens em tratamento no Hospital (ampliação da cultura visual de crianças e
adolescentes hospitalizados em uma pediatria oncológica). O
projeto, denominado “Solidariedade.com” foi uma iniciativa do
IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano,
que doou os computadores e assinou um termo de cooperação
técnica com a ACCG se comprometendo a fazer a manutenção
dos equipamentos. No lançamento do projeto o IDTECH também
presenteou os pacientes da pediatria do Hospital com brinquedos.
Em dezembro o Goiânia Shopping desenvolveu o projeto “Árvore Solidária” no qual crianças em tratamento no Hospital escreveram cartas ao Papai Noel com pedidos de presentes de Natal.
Uma grande árvore de Natal foi montada no Shopping e nela
foram colocadas as cartas em exposição, o objetivo era que uma
pessoa apadrinhasse cada paciente realizando o pedido escrito na
carta. No dia 18 de dezembro o Goiânia Shopping promoveu, na
sua Praça de Alimentação, um evento para a entrega dos presentes aos pacientes. As crianças receberam bonecas, carrinhos com

Centro de inclusão digital implantado pelo IDTECH

Algumas crianças em tratamento na pediatria do HAJ
participaram no mês de novembro da solenidade de
abertura do Projeto Papai Noel dos Correios 2010. As
crianças participantes levaram suas cartas, e as de outras
crianças que não puderam comparecer, com pedidos de
presentes ao Papai Noel. Realizado há mais de 20 anos,
o Papai Noel dos Correios objetiva atender aos pedidos
feitos por crianças carentes ao Papai Noel. Em 2010 a organização firmou uma parceria com a ACCG para atender aos pedidos dos pacientes do SOP também.

”Papai Noel dos Correios” entrega presentes pedidos por crianças da Pediatria

O encerramento do projeto “Papai Noel dos Correios”
aconteceu no dia 20 de dezembro, numa unidade dos
Correios, quando as crianças receberam os presentes pedidos. As crianças que não puderam participar do evento
receberam os seus presentes no Hospital.

O SOP contou também com o apoio de três médicos durante o ano de 2010 que colaboraram com o Setor doando seus serviços, que são os oftalmologistas José Ricardo Costa
e Diogo Clemente e o endocrinologista Sérgio Vêncio.
A empresa CIFARMA doou ao SOP no ano de 2010 um oftalmoscópio binocular indireto
a laser (OHL/FTC 5.1). O equipamento custa aproximadamente R$ 10.000,00 e é muito
utilizado em pacientes portadores de retinoblastoma (tipo frequente de câncer em crianças que atinge a retina).
O grupo Anjos da Guarda fez duas doações financeiras durante o ano que foram revertidas para custeio e aquisição de medicamentos para o Setor. Além disso, a Pediatria do
HAJ foi beneficiada com diversas doações financeiras de empresas e pessoas da comunidade (anônimas) em 2010, que muito contribuíram para suprir necessidades do Setor.

Iniciativa de
empresas em
campanhas de
natal marcaram
o fim de ano
com presentes
que realizaram
os sonhos das
crianças.
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controle remoto, bolas, roupas e calçados, entre outros presentes e ainda participaram
de um lanche oferecido pelo QG Pastéis e Burger King.

Banco de Sangue
Diversas
campanhas,
parcerias com
empresas e
mobilização social
no interior goiano
visam suprir a
grande demanda
do Banco de
Sangue do HAJ.

Edições do
“QG até na veia”
já fazem parte
do calendário
do Grupo QG
e contribuem
com o estoque
em momentos
estratégicos.

O Banco de Sangue do HAJ é responsável pelas transfusões sanguíneas de todos os
pacientes da unidade e, devido a grande demanda, necessitou realizar durante todo o
ano ações para captação de doadores.
Ao longo de 2010 um calendário de coletas em outros municípios e de eventos no próprio Banco de Sangue foi seguido pelo Setor com o objetivo de atender a toda demanda
da unidade, já que muitos pacientes que são submetidos a cirurgias, tratamento de
quimioterapia e radioterapia necessitam de transfusão sanguínea.
No decorrer do ano cresceu muito o número de cidades interessadas em colaborar com
a Instituição através de campanhas de doação de sangue. Durante todo o ano coletas
externas foram realizadas pelo Setor em municípios do Estado como Paraúna, Itaberaí,
Indiara, Itumbiara, Caturaí, entre outras. Só na cidade de Itaberaí foram realizadas
quatro campanhas com aproximadamente 300 doadores cada. Nessas coletas a equipe
do Banco de Sangue do Hospital Araújo Jorge viajou até o município e em parceria
com a sua prefeitura instalou pontos de coleta para doação. Muitas vezes essas coletas
conseguem suprir o estoque necessário para o Hospital durante vários dias.
Em abril o Setor realizou uma coleta em parceria com a Associação Brasil Central Ministério Jovem da Igreja Adventista do Sétimo Dia e, por meio da campanha “Vida por
Vidas”, captou 125 bolsas de sangue. A campanha é realizada anualmente, abrange
todo o país e acontece desde 2005.
O Colégio SESI de Campinas realizou no mês de junho a campanha “Doe Sangue, doe
Vida”, que teve como objetivo mobilizar a população e a comunidade escolar para
doarem sangue. As doações foram feitas na escola, onde foi montado um posto de coleta pela equipe de profissionais do Banco de Sangue, e no próprio Banco de Sangue.
A campanha resultou na captação de 335 bolsas de sangue aptas para realização de
transfusões.
Em julho a empresa QG Pastéis realizou a terceira edição da campanha de doação de
sangue “QG até na veia”. A empresa mobilizou os seus funcionários, amigos e familiares para colaborarem com o Hospital Araújo Jorge doando sangue. Julho foi o mês escolhido por ser um período em que as pessoas estão de férias e as doações são escassas.
Durante todo o dia de realização da campanha foram coletadas 102 bolsas.

Uma nova edição da Campanha “QG até na veia” foi realizada pela empresa no dia
25 de novembro, em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue. Mais uma
vez o Grupo QG mobilizou seus funcionários para comparecerem e fazerem doações
ao Banco de Sangue.

Recepção do Banco de Sangue no Dia
Nacional do Doador de Sangue

Ainda em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, no dia 25 de novembro o Banco de Sangue do Hospital Araújo Jorge premiou os campeões em doações de
sangue e plaquetas do ano 2010. Durante o evento também foi feita uma homenagem
ao Sr. Agostinho Moreira Coelho, de Itaberaí, que há 13 anos organiza regularmente
uma campanha de doação na sua cidade e que tem contribuído significativamente com
o Setor.

Projetos para 2011

Há previsão para que no primeiro semestre do ano comecem a funcionar, no Setor
de Radioterapia da unidade, os dois novos aceleradores lineares (equipamentos responsáveis pelo tratamento radioterápico) e um simulador (equipamento que fará no
paciente as programações do tratamento de radioterapia). O Ministério da Saúde, por
meio do INCA – Instituto Nacional do Câncer, doou a verba para a aquisição desses
equipamentos conforme relatado no capítulo deste relatório intitulado “ACCG”. A
compra desses equipamentos já foi licitada e será concluída em 2011.
Ainda para que os novos equipamentos do Setor de Radioterapia do HAJ comecem a
funcionar será necessária a realização de adequações físicas no Setor, as quais também
serão concluídas no próximo ano.
A UTI – Unidade de Terapia Intensiva do HAJ deverá ser reformada em 2011. O projeto de reforma do Setor inclui a construção de leitos pediátricos, e será viabilizado com
a verba arrecadada no McDia Feliz, edição 2010.
Materiais médicos, medicamentos e outros equipamentos serão adquiridos mediante
liberação de emendas de parlamentares, previstas para 2011 e que destinadas à ACCG
conforme relatado na página 21 deste relatório.
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Compra de
equipamentos para
a Radioterapia
em andamento
e reforma
prevista para a
UTI aumentarão
a eficiência e
qualidade do
atendimento.

A Diretoria Técnica do Hospital Araújo Jorge tem como planos para 2011 o desenvolvimento de novas ações que visem a melhoria no atendimento dispensado ao paciente
da Unidade.

...deixo um
sentimento de
gratidão por tudo
que fizeram por
minha formação
profissional”
Depoimento de

Jefferson Moreira

A minha parte nesta história foi trilhar o caminho previamente preparado e agradeço a oportunidade de entrar na
história da ACCG me incorporando a ela na consolidação
do Programa de Residência em Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Com certeza foram dois anos importantes da minha
vida, primeiro pelo aprendizado e segundo pelos laços de
amizade que se formaram e que pretendo mantê-los para
sempre.
A todos os membro do IEP – ACCG deixo um saudoso
abraço e um sentimento de gratidão por tudo que ﬁzeram
por minha formação proﬁssional e que vai transparecer
em todos meus futuros atos e conquistas.
Dr. Jeﬀerson Moreira de Medeiros
Médico Cirurgião Oncológico
Ex-Residente do Hospital Araújo Jorge - IEP - ACCG

Instituto de Ensino e Pesquisa

Eu, Jeﬀerson Moreira de Medeiros, tive a oportunidade
de aprender e trabalhar arduamente com o apoio de toda
equipe multidisciplinar do Hospital e, através do empenho de todos, foi possível ﬁnalizar o Programa de Residência Médica com todo êxito possível.

Instituto de Ensino e Pesquisa
O Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) da ACCG trabalhou em 2010 dando continuidade às atividades de fomento a pesquisa na própria Instituição e de incentivo ao
aprimoramento técnico-científico dos profissionais da área de saúde.

Pesquisa
O IEP ao longo de 2010 incentivou o desenvolvimento
de pesquisas na Instituição por meio do seu Laboratório de Oncogenética e Radiobiologia, o qual estabeleceu
parcerias junto a universidades e centros de pesquisa.
Em maio aconteceu a inauguração oficial do Laboratório de Oncogenética e Radiobiologia da ACCG, com
a participação da diretoria da Instituição, de médicos,
profissionais da área de pesquisa científica, do Presidente do IPASGO, Dr. Geraldo Lemos, do Diretor Científico
da FAPEG (Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado
de Goiás), Dr. Clecildo Barreto e do Ex-Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás, Joel Sant’Anna
Braga Filho, entre outros convidados.
Cerimônia de inauguração do Laboratório de Oncogenética e Radiobiologia

Um dos objetivos do grupo do Laboratório é realizar estudos de marcadores preditivos em radiossensibilidade
utilizando técnicas de biologia molecular, o que proporcionará resultados positivos na
área da pesquisa básica aplicada à clínica oncológica e determinará um perfil genético
individual dos pacientes submetidos à radioterapia em relação aos efeitos colaterais
em órgãos de risco.

Em 2010, através de edital de concessão de bolsas de pós-graduação da FAPEG –,
dois estudantes de mestrado foram recebidos no Laboratório para executarem os seus
projetos.
Outra grande conquista do Laboratório durante o ano de 2010 foi a sanção da Lei do

No final de 2010, o Laboratório foi contemplado pela primeira vez com uma Bolsa de
Desenvolvimento Científico Regional (DCR/FAPEG) que incentiva a presença de doutores com experiência em ciência, tecnologia e inovação em instituições de ensino superior e pesquisa e/ou institutos de pesquisa e empresas públicas por meio da Chamada Pública N° 05/2010 - CNPq – FAPEG. O projeto a ser desenvolvido no Laboratório
dentro desse convênio tem o título “Rastreamento de Câncer de Mama em Mulheres
com Risco Aumentado de Acordo com a História Familiar“ de autoria da Dra. Virginia
Farias Alves, sob orientação da Dra. Renata Soares e que conta com a colaboração de
vários setores do Hospital Araújo Jorge/ACCG.
O Laboratório de Oncogenética e Radiobiologia supervisionou ainda as atividades de
07 alunos de iniciação científica, 04 estagiários, 07 estudantes de pós-graduação e 06
trabalhos de conclusão de curso.

Ensino
No ano de 2010 o IEP manteve os cursos de pós-graduações: Residência Médica em
Cancerologia Cirúrgica, Cancerologia Clínica, Radioterapia e Cirurgia de Cabeça e
Pescoço, Especialização em Física Médica, Especialização em Psicologia da Saúde e
Hospitalar, Especialização em Enfermagem Oncológica nos Moldes de Residência
além de uma série de cursos de extensão em diversos segmentos.

Reunião com membros da CONARENF no IEP

Em 2010 a unidade obteve o credenciamento da Especialização em Enfermagem Oncológica nos Moldes de Residência junto à CONARENF – Comissão Nacional de Residência em Enfermagem e o recredencimento dos Programas de Residência Médica
em Cancerologia Clínica, Cancerologia Cirúrgica e Radioterapia junto a CNRM/MEC
– Comissão Nacional de Residência Médica – Ministério da Educação e Cultura.
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Projeto de pesquisa
deu origem
ao Estatuto do
Portador de Câncer
que se tornou
lei estadual em
dezembro de 2010.

Estatuto do Portador de Câncer, já que o projeto foi criado pela ACCG e aprovado junto à FAPEG sob credenciamento em Rede de Pesquisa. O projeto do Estatuto foi criado
pela Dra Juliana Castro Dourado Pinezi, médica Radioterapeuta do Hospital Araújo
Jorge e submetido em Rede de Pesquisa coordenada pela Dra. Renata de Bastos Ascenço Soares. O Estatuto do Portador de câncer se tornou Lei ordinária em 14/12/2010
e foi publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás, n° 21.000 de 14/12/2010, a Lei n°
17.139 de 27/08/2010.

Com novos cursos
e novas áreas, o IEP
tem se destacado
na qualificação
do profissional
da saúde, com
projetos para
expansão de suas
atividades.

Equipe do IEP e palestrantes do curso sobre
Retinoblastoma

Durante o ano a unidade recebeu ainda a visita da ABEP/CFP – Associação Brasileira
de Ensino em Psicologia – Conselho Federal de Psicologia quando foi realizada uma
vistoria para o recredenciamento do Curso de Especialização em Psicologia da Saúde
e Hospitalar, obtido ainda em 2010.
Além disso, o IEP foi responsável, no ano de 2010, pela formatura da 20ª Turma de
Residência Médica em Cancerologia Cirúrgica, Cancerologia Clínica e Radioterapia,
1ª Turma de Residência em Cirurgia de Cabeça e Pescoço, 5ª Turma do Curso de Especialização em Física Médica, 1ª Turma do Curso de Especialização em Enfermagem
Oncológica nos Moldes de Residência e da 6ª Turma do Curso de Especialização em
Psicologia da Saúde e Hospitalar.
Diversos cursos de extensão também foram oferecidos pelo IEP ao longo do ano:
CURSO

DATA

Atualização em Oncologia Pediátrica e Oftalmologia - Retinoblastoma

20 e 21 de agosto

I Simpósio de Enfermagem:
Avanços Tecnológicos na área de Enfermagem Oncológica

29 e 30 de setembro

19ª Turma do Curso Básico de Psicologia da Saúde e Hospitalar

1º semestre

20ª Turma Curso Básico Intensivo de Psicologia da Saúde e Hospitalar

19/11 a 28/11/2010

Curso de Metodologia da Pesquisa para Preceptoria da Enfermagem
em Parceria com a Universidade Federal de Goiás – UFG.

03/11 a 04/12/2010

Formatura da Especialização em Psicologia

O IEP conseguiu ainda, em 2010, firmar um Termo de Cooperação Técnica com o INCA
– Instituto Nacional do Câncer para o desenvolvimento de atividades de formação
educacional para discentes do Curso de Especialização em Enfermagem Oncológica
nos Moldes de Residência. Com a assinatura desse termo, os alunos desta especialização poderão fazer estágios no INCA enquanto estiverem cursando a Residência.
I Simpósio de Enfermagem: Avanços
Tecnológicos na área de Enfermagem Oncológica

Formatura da Residência Médica, Especialização
em Física Médica e Especialização em
Enfermagem Oncológica

Alguns convênios com instituições de ensino foram mantidos pelo IEP em 2010 e a
unidade ofereceu 291 vagas de estágio, sendo 91 acadêmicos, 13 profissionais e 187
de nível médio, para alunos das instituições: Colégio Êxito, Colégio Vitória, Colégio
Oswaldo Cruz, Pontifícia Universidade Católica de Goiás/PUC-Goiás e UFG – Universidade Federal de Goiás.

Além da promoção dos cursos de Residência, Especialização, os de extensão e os estágios, o IEP ofereceu suporte na realização de suas pesquisas aos profissionais
do corpo clínico da Instituição que estiveram cursando
mestrado, doutorado e outras especializações.

A Biblioteca do IEP possui atualmente um acervo com 1.039 livros, 150 periódicos e 205
teses, sendo que com este acervo foram realizados mais de 100 empréstimos a aproximadamente 300 usuários.
O IEP, por meio do Comitê de Ética em Pesquisa, cadastrou vários projetos de pesquisas, sendo que 46 deles foram beneficiados pela FAPEG – Fundação de Amparo à
Pesquisa.

Registro de Câncer de Base Populacional de Goiânia
Durante o ano de 2010 a Divisão de Registro de Câncer de Base Populacional de Goiânia (RCBP-Goiânia) finalizou a coleta dos dados referente ao ano de 2008 iniciando a
exclusão de possíveis casos duplos para a conclusão do banco. O RCBP-Goiânia começou a coletar e cadastrar os dados de incidência do câncer em Goiânia para o ano de
2009 e 2010. Atualmente o banco de dados do Registro de Câncer de Base Populacional
de Goiânia conta com 73.782 casos de câncer cadastrados sendo 33.495 casos do gênero
masculino e 40.287 do gênero feminino. Em 2008 foram cadastrados 6.318 casos novos
de câncer sendo 2.998 casos do gênero masculino e 3.320 do gênero feminino e em 2009
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Reunião Científica com palestra do médico
oncologista Dr. Flávio Cavarsan

O Instituto promoveu várias reuniões científicas durante o ano, sendo que aconteceram 41 encontros entre os
médicos e 16 entre a equipe de enfermagem. A unidade
manteve a transmissão das conferências realizadas pela
NETGASTRO – Curso Nacional de Educação Médica à
Distância - Gastroenterologia e Cirurgia Geral, promovendo 10 reuniões durante o ano de 2010. A unidade
promoveu ainda um programa de 25 aulas teóricas do
Curso de Especialização em Enfermagem Oncológica
nos Moldes de Residência e 35 encontros do Clube de
Revista da Residência Médica.

RCBP participa
de projetos
internacionais
e contribui com
a formação de
mestres e doutores
de renomadas
universidades.

o banco já conta com 2.505 casos cadastrados sendo 1.075 casos do gênero masculino e
1.430 do gênero feminino.
O RCBP colaborou com aproximadamente 15 pesquisadores cuja finalidade foi ensino,
pesquisa e/ou extensão, fornecendo dados sobre a incidência do câncer.
Ainda em 2010 o Registro participou de três projetos de pesquisa (Interchange – Head
and Neck Brazil; Interchange – Lung Cancer; Avaliação da concordância entre estadiamento clinico e patológico em câncer de cabeça e pescoço).
O RCBP-Goiânia contribui com a formação acadêmico-profissional em programas de
pós-graduação (mestrado e doutorado) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás/
PUC-Goiás, Universidade Federal de Goiás e Universidade de São Paulo.
Além disso, o RCBP no ano de 2010 publicou quatro artigos, apresentou oito trabalhos
em congressos/simpósios nacionais e um em congresso internacional.

Figura 1 – Coeficientes brutos dos 5 tumores mais incidentes no sexo masculino
em Goiânia no período de 1988 a 2008

Figura 2 – Coeficientes brutos dos 5 tumores mais incidentes no sexo feminino
em Goiânia no período de 1988 a 2008
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Projetos para 2011
O Instituto de Ensino e Pesquisa da ACCG planeja para o ano de 2011 continuar o
incentivo a realização de pesquisas na Instituição por meio dos editais de fomento a
pesquisas científicas regionais e nacionais e mediante convênios com instituições de
Ensino.
A unidade também se dedicará à promoção de novos cursos de extensão voltados para
o aprimoramento técnico-científico dos profissionais multidisciplinares que atuam na
Instituição, e dos profissionais da área da saúde.
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Novos projetos
de pesquisa,
convênios com
instituições
de ensino e
expansão de
cursos de extensão
fazem parte do
planejamento do
IEP para 2011.

Depoimento de

...obtive um
tratamento
de muita
competência,
amor, carinho
e respeito”

Lucilaine de Oliveira

Meu marido me deu muito apoio, minha mãe e toda minha família. Perdi meus cabelos por fazer quimioterapia.
Após as 21 sessões de radioterapia descobri que estava
grávida e hoje Isaque tem 07 anos e é uma criança saudável e feliz. Tenho outro ﬁlho, o Juliano, que tinha 03 anos
na época do tratamento.
Agora em dezembro, o que posso dizer a vocês leitores é
que “a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe
o impossível, tenha fé em Deus, pois, somente nele somos
mais que vencedores.”

Lucilaine Alexandre de Oliveira
Ex-Paciente da Unidade Oncológica de Anápolis

Unidade Oncológica de Anápolis

No ano de 2002 com 27 anos de idade, recebi o diagnóstico que estava com carcinoma ductal inﬁltrante na mama
direita. Procurei a Unidade Oncológica de Anápolis,
onde obtive um tratamento de muita competência, amor,
carinho e respeito. Fiz mastectomia radical, ou seja, retirada total da mama e retirada de linfonodos também.

Unidade Oncológica de Anápolis
A reforma geral
da unidade
proporcionou
mais conforto
e satistação, e
possibilitou o
aumento da
capacidade de
atendimento.

A Unidade Oncológica de Anápolis (UOA) priorizou
no ano de 2010 o desenvolvimento de ações que resultassem no incremento da humanização do atendimento prestado aos pacientes e no aumento da receita da
unidade.
A UOA passou por uma reforma geral que incluiu: pintura interna e externa, reforma dos banheiros de pacientes, troca de janelas, reforma das poltronas de aplicações
de quimioterapia e das cadeiras das salas de espera. A
reforma resultou em mais conforto e satisfação dos pacientes e possibilitou o aumento da capacidade de atendimento, correspondendo à atual demanda crescente de
pacientes.

Perspectiva da fachada da UOA após reforma

Ações de prevenção primária e secundária do câncer também foram desenvolvidas
pela UOA durante todo o ano. A unidade promoveu uma série de palestras em escolas,
universidades, indústrias, entidades de classe, atingindo um público de aproximadamente 700 participantes.
Em abril a unidade participou ainda de um projeto criado pelo SESC Anápolis/Jundiaí,
o “Grupo com Idosos Vida Plena”, realizando três palestras educativas sobre os temas:
Prevenção do Câncer de Próstata, Câncer de Mama e Câncer do Colo Uterino.
Participantes do Grupo com Idosos Vida Plena

Com o objetivo de atuar na prevenção secundária a UOA realizou duas campanhas
de prevenção em municípios próximos à Anápolis: uma em Ouro Verde, de próstata,
mama e colo de útero, e outra em Alexânia, de colo de útero. Aproximadamente 250
pessoas foram atendidas nas duas campanhas, sendo submetidas a consultas e exames
e os casos diagnosticados foram encaminhados para tratamento na unidade.
A equipe de enfermagem da UOA foi beneficiada em 2010 com a realização do 1º Programa de Educação Continuada em Enfermagem que aconteceu na própria unidade
e em parceria com a Gerência de Recursos Humanos da ACCG. O Programa, voltado
para o aprimoramento técnico-científico dos profissionais da unidade, foi dividido em

Campanha de prevenção ao câncer em Alexânia

Voluntários, juntamente com o serviço social da UOA celebraram com os pacientes e
acompanhantes algumas datas comemorativas do ano de 2010. No dia 25 de março
pacientes que consultaram ou passaram pelos setores de radioterapia e quimioterapia
e seus acompanhantes receberam ovos de chocolate de voluntários do Colégio Militar
de Anápolis e, no dia 06 de maio, voluntários distribuíram bomboniéres para as mães
que estavam na unidade, celebrando o dia delas.
Abertura do McDia Feliz em Anápolis

No mês de agosto empregados e voluntários da UOA se empenharam na realização da
Campanha McDIA FELIZ em Anápolis e, mais uma vez, a campanha obteve grandes
resultados. Empresas e a comunidade aderiram ao McDIA comprando os tíquetes e
produtos o que proporcionou à loja do McDonald´s de Anápolis um dos melhores
resultados de Goiás.
Em setembro cerca de trezentos quilos de alimentos foram doados pela Base Aérea de
Anápolis à unidade. Os produtos foram arrecadados no evento “Portões Abertos Base
Aérea de Anápolis 2010” que aconteceu no mês de setembro. A doação foi originada de
uma parceria iniciada com a campanha McDIA FELIZ e os alimentos recebidos foram
transformados em cestas básicas e doados a pacientes carentes atendidos pela UOA.
O projeto “De Mãos Dadas para Vencer o Câncer” teve
continuidade em 2010, ano em que aconteceu a sua
quarta edição. Palestras para pacientes e familiares
sobre temas relacionados ao câncer (como: nutrição,
odontologia, fonoaudilogia, farmácia, psicologia, etc)
foram ministradas pela equipe multidisciplinar da unidade atingindo um público de aproximadamente 250
participantes.

Palestra do projeto “De Mãos Dadas para Vencer o Câncer”

A Unidade também promoveu em 2010 a 1º temporada
do projeto Fazendo com as Mãos, que teve como objetivo oferecer cursos de capacitação para o mercado de
trabalho de artesanato e culinária para pacientes, seus
familiares e para a comunidade Anapolina. A oficina de
artesanato foi ministrada por uma artesã voluntária da
UOA e a de culinária por estudantes de nutrição.

Parcerias
com empresas
viabilizaram
ações sociais
da UOA, como
a promoção de
diversas atividades
para pacientes e a
comunidade.
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quatro módulos e onze aulas e abordou temas relacionados à enfermagem oncológica.

Voluntários distribuíram chocolates em comemoração à Páscoa

Projetos para 2011
Além do tratamento oferecido na unidade, as ações de prevenção primária e secundária serão mantidas no próximo ano por meio da realização de palestras e novas
campanhas já programadas.
Será dada continuidade ao Programa de Educação Continuada na unidade e há previsão para que outros setores participem.
Os projetos de “Mãos Dadas para Vencer o Câncer” e “Fazendo com as Mãos”, além
de outras ações voltadas para pacientes e familiares, e que contam com a participação
dos voluntários, serão mantidos no ano de 2011.
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Ações de
prevenção,
ensino e projetos
sociais que
obtiveram êxito
em 2010 terão
continuidade.

Depoimento de

Lá você
encontra
a legítima manifestação da solidariedade humana,
que consiste em
dar carinho e
atenção para
quem precisa”

José Luiz Uzêda
Sempre escolhi instituições sabidamente sérias, e cujo trabalho fala por si mesmo. Por isso, aqui em Goiânia, onde
estou há 4 anos, escolhi a ACCG para me proporcionar a
oportunidade de ser útil ao meio em que vivo.

Enﬁm, participações, ainda que materialmente muito pequenas, feitas com muito amor no coração. Talvez se tivermos conseguido conscientizar outras pessoas para que
participem dentro de suas possibilidades, o objetivo já foi
alcançado.
Um grande escritor norte americano já dizia que “todos
que alcançam a alegria devem dividi-la, pois a felicidade
nasceu gêmea”. Por isso meu enorme respeito e admiração
pelo trabalho realizado pelo pessoal da ACCG e de sua unidade Hospital Araújo Jorge. Lá você encontra a legítima
manifestação de solidariedade humana, que consiste em
dar carinho e atenção para quem precisa.
José Luiz Uzêda de Oliveira
Gerente do Address Hotel e Presidente da
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Goiás

Captação de Recursos

Estivemos juntos em projetos por nós elaborados para captação de recursos para a instituição. Realizamos o primeiro
leilão de artes, com renda totalmente revertida; participamos da venda dos tíquetes do projeto McDia Feliz; e realizamos um “mini Criança Esperança” (Goiânia Solidária).

Captação de Recursos
Alto custo de
manutenção e
projetos sociais
tornam a atividade
de captação
de recursos
fundamental
para a ACCG.

A ACCG recebeu no ano de 2010 apoio financeiro de pessoas da comunidade e de
empresas. Essas doações são imprescindíveis para a sobrevivência da Instituição e são
revertidas para a aquisição de medicamentos, materiais médicos, equipamentos e também possibilitam a realização de projetos sociais, como aqueles que apóiam o GAPPO
– Grupo de Apoio Paliativo ao Paciente Oncológico.

Telemarketing
Em 2010 o Setor de Captação de Recursos (SCR), responsável pela equipe de telemarketing da Instituição,
que faz a captação de doações junto à comunidade,
passou por uma reestruturação que proporcionou melhor desempenho de suas atividades.
A mudança do software (para um programa próprio
da ACCG) que contém os cadastros de doadores e
monitora as ligações faz parte dessa reestruturação
do Setor e resultou numa maior segurança e agilidade no processo de captação, proporcionando maior
confiabilidade para os contribuintes e para os órgãos
fiscalizadores.
A arrecadação obtida durante o ano de 2010, por meio
das ações de telemarketing, foi destinada à manutenção do Hospital Araújo Jorge como aquisição de medicamentos, equipamentos, realização de reformas,
entre outros.

Sala de operação do Telemarketing

Relacionamento Empresarial
O Setor de Relacionamento Empresarial (SRE) da ACCG foi criado em 2009 e é responsável pela captação das doações financeiras e de materiais recicláveis junto a empresas
e órgãos do governo.
No ano de 2010 a ACCG, por meio do SRE, manteve as captações junto a empresas
que já são doadoras e também firmou novas parcerias com empresas que passaram a
fazer doações financeiras ou que realizaram eventos/campanhas com a finalidade de
arrecadar recursos para a Instituição.

Empresários,
autoridades,
artistas e líderes
se sensibilizam
com o trabalho
desenvolvido
pela ACCG.

Em janeiro a rede de lojas de materiais de construção Leroy Merlin realizou mais uma
edição da campanha Saldão Solidário nas lojas de todo o país. No período de 8 a 10 de
janeiro, 5% da renda obtida com a venda dos produtos da campanha foram destinados
a duas instituições filantrópicas, 3% para a Gol de Letra, do ex-jogador de futebol Raí,
e 2% para outra instituição de cada região. Em Goiânia, pelo segundo ano consecutivo, a ACCG foi beneficiada.

I Leilão de Obras de Arte Goiânia 76 Anos em prol do HAJ

Um total de 79 obras de artes foi leiloado das quais 76 foram pintadas por artistas plásticos goianos, durante um evento em comemoração aos 76 anos da capital que aconteceu em outubro de
2009. As obras foram todas doadas à ACCG e a renda do leilão
foi revertida integralmente para o Centro Integrado de Quimioterapia, que é responsável pelo tratamento quimioterápico dos
pacientes do SUS – Sistema Único de Saúde em tratamento no
Hospital Araújo Jorge/ACCG.

A empresa Eternit S.A fez uma doação de medicamentos que são utilizados no Hospital Araújo Jorge no mês de setembro, através do Setor de Relacionamento Empresarial.
No mesmo mês, o Outback Steakhouse realizou mais uma edição do evento Outback
Bloomin´Day o qual beneficia instituições filantrópicas de todo o país com a renda de
um dia de venda da Bloomin´Onion, cebola gigante, considerada um dos pratos carrochefe do restaurante.
Eternit entrega doação de
medicamentos ao HAJ
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O Address West Side Hotel Residence teve a iniciativa de realizar,
em março de 2010, o 1º Leilão de Obras de Arte Goiânia 76 Anos
em Prol do Hospital Araújo Jorge, evento que contou ainda com o
patrocínio da Brookfield Incorporações.

Goiânia Solidária
ofereceu diversos
serviços gratuitos à
sociedade que pôde
contribuir com a
ACCG através de
doações.

Em outubro o Address West Side Hotel Residence reafirmou a sua parceria com a
ACCG e promoveu o evento Goiânia Solidária 77 Anos. A realização do evento, que
aconteceu no dia do aniversário da capital, também contou com a parceria do programa “Pelos Bares da Vida”, e teve como objetivo chamar a atenção da sociedade para a
importância de ser solidária àqueles que precisam.
Várias empresas e órgãos do poder público participaram do Goiânia Solidária oferecendo atendimento gratuito à população em serviços de aferição de pressão e glicemia,
orientação psicológica e jurídica, palestras, tratamento de beleza, recreação infantil,
além de um posto de doação de sangue do Banco de Sangue do Hospital Araújo Jorge.

Artistas se apresentam no
Goiânia Solidária

Durante o evento a comunidade teve a oportunidade de participar fazendo doações
para a ACCG por meio de depósito bancário, por telefone ou internet. A NET, empresa de TV por assinatura, transmitiu o evento em dois canais locais e dentro da grade
do programa “Almoçando com os Amigos”, que é apresentado por José Guilherme
Schwam e teve a participação especial do apresentador e humorista Juquinha.
Artistas goianos se apresentaram voluntariamente durante o Goiânia Solidária e o
programa também homenageou sete personalidades que contribuíram com a história
das artes em Goiânia. As doações foram revertidas para a aquisição de três “Capelas
de Fluxo Laminar Vertical”, equipamento utilizado na preparação de medicamentos
quimioterápicos.
A empresa CIFARMA e a Loja Maçônica União e Concórdia (Urutaí - GO) fizeram
doações de alimentos à ACCG no segundo semestre de 2010. Os produtos foram revertidos para o Hospital Araújo Jorge e utilizados pelo Setor de Nutrição e Dietética, responsável pela produção das refeições para pacientes da unidade.
O Restaurante e Choperia Thiosti realizou em novembro a segunda edição da “Notte Italiana”. Um buﬀet de massas foi servido
a cerca de 150 pessoas, que na ocasião também assistiram a um
desfile de modas de confecções goianas. A verba arrecadada com
a venda dos ingressos da Notte Italiana foi destinada ao Setor de
Oncologia Pediátrica do Hospital Araújo Jorge.
Em dezembro o Restaurante Kabana´s colaborou com a ACCG
realizando mais um “Dia D Kabana´s”. O evento é promovido
anualmente pelo restaurante e destina 20% da renda de um dia
para o Hospital Araújo Jorge.
Casa cheia na 2ª Notte Italiana do Thiosti

Cofrinhos Solidários
A Divisão de Captação de Moedas é ligada ao Setor de Relacionamento Empresarial
da ACCG e supervisiona a distribuição dos Cofrinhos Solidários nos estabelecimentos
comerciais de Goiânia e do interior do Estado.

Captação de Recicláveis
A Divisão de Captação de Recicláveis recebeu em 2010 em média 180 toneladas por
mês de materiais recicláveis como: papel, plástico, metal e sucatas diversas. A doação
desses materiais é revendida para uma empresa de reciclagem, que é responsável pela
coleta em Goiânia e Aparecida de Goiânia. A Divisão também possui um posto de
coleta para recebimento de doações da comunidade, localizado no Setor Sul. A renda
obtida com a venda desse material foi revertida para manutenção e custeio do Hospital
Araújo Jorge.
Empresas e vários órgãos do governo foram parceiros da Instituição em 2010 doando
recicláveis como a Secretaria da Fazenda em Anápolis, Cervejaria Schincariol, Zema,
Laboratório Padrão, Banco Itaú, HSBC, Grupo Coral, Prefeitura de Itaberaí, entre
outros.
Em 2010 a Divisão atuou em parceria com a empresa Refrescos Bandeirantes (CocaCola), por meio do projeto Reciclou Ganhou da Coca-Cola, o qual visa desenvolver
ações de educação ambiental nas escolas de Goiânia, além de promover a coleta de
materiais recicláveis nesses estabelecimentos. A Coca-Cola doa todo o material coletado nas escolas para a ACCG, que o revende para uma empresa de reciclagem e a
verba obtida é revertida para a manutenção do GAPPO – Grupo de Apoio Paliativo ao
Paciente Oncológico. O Reciclou Ganhou é desenvolvido desde 1996 pela Coca-Cola e
a Refrescos Bandeirantes há mais de seis anos é parceira da ACCG.
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Cofrinho produzido em parceria com o
Rotary Clube e a CDL

Em 2010 a Divisão trabalhou na manutenção dos cofrinhos em estabelecimentos de
Goiânia, Anápolis, Senador Canedo, Trindade, Inhumas, Itauçú e Jaraguá e buscou o
incremento da parceria estabelecida em 2009 com o Rotary Clube 24 de Outubro e a
CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas, a qual possibilitou a distribuição de coletores de
moedas em novos pontos comerciais da cidade.

Novas parcerias
possibilitam
o aumento da
cobertura dos
Cofrinhos e
do volume de
recicláveis.

...deixo um
sentimento de
gratidão por tudo
que fizeram por
minha formação
profissional”
Depoimento de

Jefferson Moreira

A minha parte nesta história foi trilhar o caminho previamente preparado e agradeço a oportunidade de entrar na
história da ACCG me incorporando a ela na consolidação
do Programa de Residência em Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Com certeza foram dois anos importantes da minha
vida, primeiro pelo aprendizado e segundo pelos laços de
amizade que se formaram e que pretendo mantê-los para
sempre.
A todos os membro do IEP – ACCG deixo um saudoso
abraço e um sentimento de gratidão por tudo que ﬁzeram
por minha formação proﬁssional e que vai transparecer
em todos meus futuros atos e conquistas.
Dr. Jeﬀerson Moreira de Medeiros
Médico Cirurgião Oncológico
Ex-Residente do Hospital Araújo Jorge - IEP - ACCG

Balanço Patrimonial

Eu, Jeﬀerson Moreira de Medeiros, tive a oportunidade
de aprender e trabalhar arduamente com o apoio de toda
equipe multidisciplinar do Hospital e, através do empenho de todos, foi possível ﬁnalizar o Programa de Residência Médica com todo êxito possível.

Associação de Combate ao Câncer em Goiás - CNPJ/MF 01.585.595/0001-57
Balanço Patrimonial
Encerrado em 31 de dezembro de 2010, em R$ 1,00
ATIVO

2010

2009

PASSIVO

2010

2009

CIRCULANTE

17.861.996,33

16.329.613,77

CIRCULANTE

33.144.645,46

26.596.180,94

5.655.710,33

1.592.228,86

Fornecedores

6.158.701,41

5.659.066,91

Caixa

79.936,32

84.436,04

Ordenados e Salários

1.354.349,23

1.303.637,98

Bancos c/ movimento

2.167.675,49

684.914,33

Obrigações Sociais e Trabalhistas

3.917.639,68

1.602.163,61

Bancos c/ aplicação

3.408.098,52

822.878,49

Provisões de Férias e encargos com FGTS

2.617.805,65

2.564.400,80

10.919.635,07

9.811.494,74

Serv. Terc. MC Dia Feliz e outros

6.591.189,74

5.488.438,58

9.854.283,35

8.826.329,21

Empréstimos e Financiamentos

8.648.092,33

9.678.971,51

SUS e convênios

10.112.511,35

8.997.739,02

Adiantamento Minist.da Saúde BPA

0,00

299.501,55

(-) Provisões P/ Perdas

-377.196,67

-323.018,83

Obrigações p/ repasses de convênios

3.856.867,42

0,00

Outras contas a receber

118.968,67

151.609,02

21.637.750,81

35.495.926,07

1.065.351,72

985.165,53

Empréstimos e Financiamentos

19.448.318,65

33.653.409,06

A Funcionários

385.250,56

330.510,33

Tributos Parcelados

2.189.432,16

1.842.517,01

A Fornecedores e Prest. Serviços

680.101,16

654.655,20

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.392.711,33

7.298.411,74

1.262.723,03

1.311.552,84

Patrimônio Social

7.298.411,74

13.451.127,69

1.262.723,03

1.311.552,84

Subvenções para investimentos

1.577.987,57

525.023,66

Subvenção Patrimonial

0,00

36.357,83

DISPONÍVEL

CRÉDITOS
Contas a Receber

Adiantamentos

ESTOQUES
Almoxarifado

NÃO CIRCULANTE

DESPESAS ANTECIPADAS

23.927,90

3.614.337,33

Ajustes de Exercicios anteriores

-1.469.383,58

-56.236,36

Prêmios de Seguros

23.927,90

23.730,74

Superávit/Déficit do exercício

-5.014.304,40

-6.657.861,08

Encargos Financeiros

0,00

3.590.606,59
57.175.107,60

69.390.518,75

90.401,51

87.931,51

90.401,51

87.931,51

NÃO CIRCULANTE

39.313.111,27

53.060.904,98

Encargos financeiros

0,00

12.658.453,15

Deposito Judicial

10.672,00

5.358,00

Imobilizado Técnico

51.881.886,16

51.003.787,84

(-) Depreciação Acumulada

-12.579.446,89

-10.606.694,01

57.175.107,60

69.390.518,75

90.401,51

87.931,51

90.401,51

87.931,51

TOTAL DO ATIVO

TOTAL DO PASSIVO
PASSIVO COMPENSADO
Bens Recebidos em Comodato
TOTAL PASSIVO COMPENSADO

ATIVO COMPENSADO
Bens Recebidos em Comodato
TOTAL ATIVO COMPENSADO

Goiânia, 31 de Dezembro de 2010.

Criseide Castro Dourado
Presidente

Clécio Paulo Carneiro
Tesoureiro

Francelina Rosa de Oliveira
Cont. CRC-GO 6951

Associação de Combate ao Câncer em Goiás - CNPJ/MF 01.585.595/0001-57
Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Em 31 de dezembro de 2010, em R$ 1,00

Em 31 de dezembro de 2010, em R$ 1,00
2010

2009

64.601.476,30

67.494.170,55

SUS e Convênios

47.002.584,19

Contribuições e Doações

HISTÓRICO

PATRIMÔNIO
SOCIAL

SUPERÁVIT/
PATRIMÔNIO
DÉFICIT EXERCÍCIO LÍQUIDO

47.521.510,58

Saldo em 31.12.2008

18.902.103,54

-5.450.975,85

5.107.327,11

5.083.619,30

Destinação do Déficit

-5.450.975,85

5.450.975,85

Financeiras

30.751,09

66.974,54

Subvenções p/investimentos

525.023,66

525.023,66

Particulares

1.550.666,81

1.638.023,44

Subvenção Patrimonial

36.357,83

36.357,83

Outras Receitas

372.340,28

506.240,72

Ajustes de exercicios anteriores

-56.236,36

Subvenç. e Doações P/ Custeio

800.000,00

2.817.530,90

Isenções Usufruídas

9.737.806,82

9.860.271,07

RECEITAS OPERACIONAIS

Déficit do Exercício

DESPESAS OPERACIONAIS

-69.615.780,70

-74.152.031,63

Despesas c/ Pessoal

-27.855.370,92

-27.474.450,26

Destinação do Déficit

-6.657.861,08

6.657.861,08

Subvenções p/investimentos

1.577.987,57

1.577.987,57

-1.469.383,58

-1.469.383,58

-11.681.453,86

Despesas Gerais

-3.631.923,91

-3.634.765,88

Déficit do Exercício

Gratuidades

-579.362,02

-716.082,25

Saldo em 31.12.2010

Manutenção Hospitalar

-13.134.056,30

-14.692.559,36

Outras Despesas

-61.206,92

-37.726,95

Financeiras

-2.720.070,61

-6.053.155,00

Perdas Eventuais

-202.296,88

-1.567,00

-9.737.806,82

-9.860.271,07

-5.014.304,40

-6.657.861,08

-5.014.304,40

-5.014.304,40

-5.014.304,40

2.392.711,33
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7.407.015,73

Goiânia, 31 de Dezembro de 2010.

Presidente

7.298.411,74

-6.657.861,08

-11.693.686,32

Criseide Castro Dourado

-6.657.861,08

13.956.272,82

Serviços Terceiros

Superávit/Déficit do Exercício

-56.236,36
-6.657.861,08

Saldo em 31.12.2009

Ajustes de exercicios anteriores

Contribuições Sociais (Isentas)

13.451.127,69

Clécio Paulo Carneiro
Tesoureiro

Francelina Rosa de Oliveira
Cont. CRC-GO 6951

Associação de Combate ao Câncer em Goiás - CNPJ/MF 01.585.595/0001-57
Demonstração do Fluxo de Caixa

Notas Explicativas da Diretoria

Em 31 de dezembro de 2010, em R$ 1,00
2010

2009

-5.014.304,40

-6.657.861,08

1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operações
Resultado do Exercício
Ajuste para Reconciliar o Resultado do Exercício
Depreciações

1.972.752,88

1.758.356,02

PCLD

54.177,84

140.286,05

Créditos a Receber

-1.114.772,33

-1.599.650,52

Outras Contas a Receber

32.640,35

-20.824,76

Adiantamento a Fornecedores e Funcinários

-80.186,19

-432.691,27

Despesas de Exercício Seguinte

3.590.409,43

-93.174,59

Estoques

48.829,81

-513.712,35

Fornecedores

499.634,50

1.667.049,99

Salários, Obrigações Sociais e Tabalhistas

2.419.592,17

1.049.047,73

Serviços Terc. MS; MC Dia Feliz e Adto. Min. Saúde

4.660.117,03

1.162.379,28

Nota 1 - IDENTIFICAÇÃO - A Associação de Combate ao Câncer em Goiás, fundada em
20 de Janeiro de 1956, é uma Associação civil de caráter beneficente com personalidade
jurídica de direito privado, regendo-se pelos estatutos 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 – original publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás do dia 25/07/1985.
A entidade tem por objetivo: prevenção, controle, tratamento e combate ao câncer a
nível regional, promover a educação, o ensino, a pesquisa e o aprimoramento técnicocientífico e colaborar no campo específico com os poderes públicos e particulares.
Nota 2 - DIRETRIZES CONTÁBEIS ADOTADAS - As Demonstrações Contábeis, foram
preparadas em conformidade com a lei 11.638/2007 e MP449/2008:
Os Direitos, Obrigações, Receitas e Despesas foram apropriados pelo regime de competência do exercício.
Nota 3 - ATIVO CIRCULANTE - CRÉDITOS
a) Provisão Para Perdas no valor de R$ 377.196,67 (Trezentos e setenta e sete mil, cento
e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), foi estimada mediante cálculo da média de perdas ocorridas nos 3 (três) últimos exercícios em relação ao faturamento dos
respectivos períodos.
b) Adiantamentos no valor R$ 1.065.351,72 (Hum milhão sessenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos), apresenta-se com a seguinte
discriminação:

Encargos Financeiros e Dep.Judiciais

12.653.139,15

-180.180,29

Ajuste de Exercícios Anteriores

-1.469.383,58

-56.236,36

1 - A Funcionários, Férias, Salários Família e Maternidade

R$ 385.250,56

-16.326.678,81

2 - A Fornecedores para compra de medicamentos, material de consumo,
equipamentos, obra, edificações e prestação de serviços

R$ 680.101,16

Reserva de Reavaliação
Subvenções Sociais/Investimentos

1.577.987,57

Subvenções Patrimoniais
(=) Caixa Gerado pelas Operações

525.023,66
36.357,83

19.830.634,23

-19.542.509,47

Empréstimos de Curto Prazo

-1.030.879,18

-242.402,30

Emprestimos de Longo Prazo

-13.858.175,26

(=) Caixa Gerado pelos Financiamentos

-14.889.054,44

OS ESTOQUES FORAM AVALIADOS PELO CUSTO MÉDIO
E ESTÃO REPRESENTADOS NAS SEGUINTES CONTAS:

R$

Estoque de Medicamentos

488.261,48

Estoque de Rouparia, Uniforme

14.099,04

1.315.652,75

Estoque de Mat. de Consumo

580.657,65

1.073.250,45

Estoque de Gêneros Alimentos

4.248,58

Estoque de Conservação e limpeza

10.857,96

Estoque de Peças Imob.Peq.Instrumentos

2.332,18

Estoque de Mat. de Expediente

45.952,87

Estoque de Filme

8.073,29

Estoque de Oxigênio

4.166,25

Estoque de Kits–Bco. de Sangue

78.439,95

Estoque de Bens apreendidos p/ Fisco

25.633,78

TOTAL

1.262.723,03

2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos

3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos:
Pagamento pela Compra de Imobilizado

-878.098,32

Acrescimo por Reavaliação
(=) Caixa Gerado pelos Investimentos
Variação Total das Disponibilidades:
Acréscimo/Redução Líquido das Disponibilidades

-2.167.270,70
16.326.678,81

-878.098,32
4.063.481,47

Nota 4 - ESTOQUES

14.159.408,11
-4.309.850,91

4.063.481,47

-4.309.850,91

Disponibilidades no Início do Exercício

1.592.228,86

5.902.079,77

Disponibilidades no Final do Exercício

5.655.710,33

1.592.228,86

Nota 5 - ATIVO NÃO CIRCULANTE - Imobilizado Técnico - Os bens integrantes do
Ativo Permanente estão demonstrados pelo custo de aquisição, deduzidos os valores
das depreciações correspondentes:

DEPRECIAÇÃO
ACUMULADA - R$

SALDO
RESIDUAL - R$

VALORES
VENCIDOS

DENOMINAÇÃO

VALORES
VINCENDOS

TOTAL

37.420,12

Máqs. Equip. e Instalações

3.278.278,00

2.502.882,54

775.395,46

Convênio Farmácia (funcion.)

37.420,12

Equip. e Inst. Hospitalar

7.798.853,73

4.256.586,11

3.542.267,62

Pensão alimentícia e Judicial

5.291,05

5.291,05

Equip. de Informática

1.132.086,21

955.814,34

176.271,87

Honorários médicos

347.586,96

2.324.178,43

1.976.591,47

Móveis e Utensílios

2.747.135,99

2.232.720,28

514.415,71

Honorários advocatícios

33.675,86

33.675,86

Veículos

410.836,04

321.612,00

89.224,04

Água, Luz, Telefone

20.219,17

20.219,17
8.880,17

Arquivos e Biblioteca

76.452,04

71.556,08

4.895,96

Despesas diversas

8.880,17

Equip. de Comunicação

168.144,14

145.564,05

22.580,09

Planos de saúde (Unimed, etc)

41.524,32

41.524,32

Software (programas)

414.635,84

153.946,86

260.688,98

Sesc (funcion.)

1.752,73

1.752,73

Edifícios

26.612.347,93

1.937.139,63

24.675.208,30

Emprest.bancário (funcionários)

130.230,94

130.230,94

Refor.em andamento-Pediatria

671.640,85

0,00

671.640,85

Obrig.conv.MC Dia Feliz

223.221,73

8.568,79

231.790,52
3.442.148,25

Terrenos

8.238.173,10

0,00

8.238.173,10

Serv.Prest.Pessoa Jurídica

2.783.844,06

658.304,19

Benfeitorias prop. Terceiros

122.633,18

0,00

122.633,18

Serv.Prest.Pessoa Física

3.148,30

13.143,04

16.291,34

Benfeitorias em Anapolis

15.669,11

0,00

15.669,11

Diretoria Execut/Fundo M.Saúde

297.786,84

297.786,84

TOTAL

1.604.384,18

6.591.189,74

Arrend. Mercantil Financeiro

195.000,00

1.625,00

193.375,00

TOTAL

51.881.886,16

12.579.446,89

39.302.439,27

Nota 6 - PASSIVO CIRCULANTE - No montante R$ 33.144.645,46 (Trinta e três milhões,
cento e quarenta e quatro mil,seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), composto pelas seguintes contas:
a) Fornecedores - No valor de R$ 6.158.701,41 (Seis milhões, cento e cinquenta e oito mil,
setecentos e um reais e quarenta e um centavos), são as obrigações para com terceiros na
compra de bens e serviços, em 31/12/2010 estão composto da seguinte forma:

4.986.805,56

f) Empréstimos e Financiamentos no valor de R$ 8.648.092,33 (Oito milhões, seiscentos
e quarenta e oito mil, noventa e dois reais e trinta e três centavos), foi contraído junto
aos Bancos do Brasil e Itaú para utilização do cheque especial e junto ao Bic Banco para
pagamentos a fornecedores, 13º salário, investimentos, arrendamento mercantil e estão
assim discriminados:
NOME

VALOR
EMPRÉSTIMO

N.
PARC.

VL.PARC.

TAXA

VENCIMENTO

VALORES VENCIDOS

VALORES VINCENDOS

TOTAL

BB

63.908,35

5.373.442,94

785.258,47

6.158.701,41

ITAÚ

31.833,24

BIC I

6.128.716,32

12

510.726,36

20,41%a.a

15/12/11

Enc.Fin

-1.703.510,02

12

Variável
(tabela price)

20,41%a.a

15/12/11

BIC II

4.081.267,32

12

340.105,61

21,71%a.a

15/12/11

21,71%a.a

15/12/11

b) Ordenados e Salários no valor de R$ 1.354.349,23 (Um milhão, trezentos e cinquenta e
quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos) é o montante da Folha de Pagamento dos empregados da Instituição referente ao mês de Dezembro/2010.
c) Obrigações Sociais e Trabalhistas no valor de R$ 3.917.639,68 (Três milhões, novecentos e dezessete mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), corresponde às várias obrigações abaixo discriminadas:
NOME

VALORES VENCIDOS

VALORES VINCENDOS

TOTAL

INSS
FGTS
IRRF
ISS
O.SOC
C.SIND
TOTAL

1.313.015,34
978.011,66
738.206,91

368.368,28
265.428,60
155.469,61
9.376,88
19.213,44
2.482,92
820.339,73

1.681.383,62
1.243.440,26
893.676,52
9.376,88
85.309,43
4.452,97
3.917.639,68

66.095,99
1.970,05
3.097.299,95

d) Provisão de Férias e encargos com FGTS, no valor de R$ 2.617.805,65 (Dois milhões,
seissentos e dezessete mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos), corresponde ao direito dos empregados da Instituição em 31/12/2010.
PROVISÃO DE FÉRIAS

FGTS

TOTAL

2.423.894,12

193.911,53

2.617.805,65

e) Serviços Terceiros, MC Dia Feliz e outros no valor de R$ 6.591.189,74 (Seis milhões,
quinhentos e noventa e um mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e quatro centanos),
corresponde aos vários serviços abaixo discriminados:

Uso cheque especial
Uso cheque especial

Enc.Fin

-798.289,54

12

Variável
(tabela price)

BIC III

901.194,25

11

81.926,75

12,68%a.a+CDI

03/12/11

Enc.Fin

-122.027,51

11

Variável
(tabela price)

12,68%a.a+CDI

03/12/11

BIC IV

92.269,92

12

7.689,16

06/12/11

Enc. Fin.

-27.270,00

12

Variável

06/12/11

TOTAL

8.648.092,33

g) Obrigações com repasse de convênios - No valor de R$ 3.856.867,42 (Três milhões,
oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois
centavos) refere-se a recursos financeiros advindos de convênios com o Ministério da
Saúde, de numeros MS 730 663/2009 e MS 27.6431-36/2008, para aquisição de acelerador
linear, e respectivamente para reforma do ambulatório da Unidade de Anápolis.
Nota 7 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE
a) Empréstimos e Financiamentos no valor de R$ 21.637.750,81 (Vinte e um milhões,
seiscentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos), foi
contraído junto ao Bic Banco para pagamentos a fornecedores, 13º salário, investimentos, parcelamento do FGTS junto a CEF, arrendamento mercantil e devolução de ônus
ao Fundo Nacional de Saúde com a seguinte discriminação:
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VALOR
HISTÓRICO - R$

DENOMINAÇÃO

NOME

VALOR
EMPRÉSTIMO

N.
PARC.

BIC I
Enc.Fin
BIC II
Enc.Fin
BIC III
Enc.Fin
F.N.S.
CEF/FGTS
Enc.Fin
BIC A.M
Enc.Fin
TOTAL

17.875.422,60
-8.855.242,00
19.726.125,38
-10.522.529,49
1.065.047,59
-144.214,33
173.708,82
2.424.095,36
-234.663,20
184.539,84
-54.539,76
21.637.750,81

35
35
58
58
13
13
7
160
160
24

VL.PARCELA

TAXA

VENCIMENTO

510.726,36
Variável (tabela price)
340.105,61
Variável (tabela price)
81.926,75
Variável (tabela price)
24.815,57
15.552,49
Variável
7.689,16
Variável

20,41%a.a
20,41%a.a
21,71%a.a
21,71%a.a
12,68%a.a+CDI
12,68%a.a+CDI

17/11/14
17/11/14
17/10/16
17/10/16
02/01/13
02/01/13
31/07/12
19/04/25
19/04/25
06/12/13
06/12/13

b) Resumo das Obrigações da Instituição em 31/12/2010 sem encargos financeiros sobre
os empréstimos bancários e com encargos financeiros até o vencimento de cada contrato. Informamos ainda que não estão computados os encargos financeiros dos fornecedores e dos impostos e obrigações sociais vencidos.
DENOMINAÇÃO

VALOR S/ENC.FINANC.

VALOR C/ENC.FINANC.

TOTAL

Passivo Circulante

33.144.645,46

2.651.097,07

35.795.742,53

Passivo Não Circulante

21.637.750,81

19.811.188,84

41.448.939,65

TOTAL

54.782.396,27

22.462.285,91

77.244.682,18

c) A ACCG contraiu um Arrendamento Mercantil no Bic Leasing (DATAMED LTDA)
na aquisição de uma centrífuga no valor de R$ 276.809,76 (Duzentos e setenta e seis
mil, oitocentos e nove reais e setenta e seis centavos) em 36 parcelas no valor de R$
7.689,16 (Sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) cada,
vencimento da 1a. parcela em 06/01/2011 e a última em 06/12/2013.
Nota 8 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Subvenções e Doações para Investimento no valor de R$ 1.577.987,57 (Hum milhão
quinhentos e setenta e sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) recebidos no exercício de 2010, conforme demonstramos a seguir:
ESPÉCIE

VALOR

ORIGEM

Subvenção para Investimento

15.669,11

MS Conv. 027.6431-36/2008 UOA

Doação para Investimento

946.871,79

Conv.OVG - contrato 01 e 02

Doação para Investimento

150,00

Construção 5º andar - SOP

Doação para Investimento

615.296,67

Instituto Ronald MC Donald

TOTAL

1.577.987,57

Nota 9 - RECEITA
a) Contribuições e Doações para Custeio no valor de R$ 5.107.327,11 (Cinco milhões,
cento e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e onze centavos) recebidos no exercício de
2010, tem a seguinte discriminação:
ESPÉCIE

VALOR

ORIGEM

Doação p/custeio

3.346.886,10

Pessoa física (Telemarketing)

Doação p/custeio

477.556,70

Pessoa jurídica (Telemarketing)

Doação p/custeio

1.282.884,31

Doações espontâneas (Pessoa Física e Jurídica)

TOTAL

5.107.327,11

b) Subvenções para Custeio no valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) recebidos
no exercício de 2010, tem a seguinte discriminação:
ESPÉCIE

VALOR

ORIGEM

Subvenção p/custeio

150.000,00

Convênio MS 1986/08 bb 5864-5

Subvenção p/custeio

150.000,00

Convênio MS 9266/09

Subvenção p/custeio

500.000,00

Convênio Dir.Exec.FMS 7270557/2009

TOTAL

800.000,00

As Subvenções e Doações foram aplicadas nas finalidades a que estavam vinculadas.
Nota 10 - APLICAÇÕES DE RECURSOS - Todos os recursos da Entidade foram aplicados no seu objetivo Social, conforme comprovam documentos contábeis e registros.
Nota 11 - GRATUIDADES - A entidade aplicou R$ 579.362,02 (Quinhentos e setenta e
nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e dois centavos) com assistência social, atendendo as pessoas carentes, sem ressarcimento do SUS ou outros convênios.
Nota 12 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - De acordo com que estabelece a lesgilação vigente
(Lei 12.101/09 e Decreto 7.237/10), que dispõem sobre a concessão de Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, durante o exercício de 2010 a quantidade de
serviços prestados através do SUS foi de 30.826 diárias, que correspondeu a 75,9% do
total geral das internações diárias no ano, que totalizaram 40.577, superando a quantidade mínima de atendimento exigido, que é de 60%. É importante destacar que a
entidade não estabelece nenhum limite quantitativo ou de demanda, atendendo a 100%
da população que aceita as condições de atendimento estabelecidos na Legislação do
próprio SUS, e em especial aos procedimentos de maior complexidade buscados pela
população.
Nota 13 - ISENÇÕES USUFRUÍDAS - A Entidade gozou de isenção da cota patronal,
SAT e terceiros correspondente a R$ 8.091.896,74 (Oito milhões, noventa e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos) e da isenção da COFINS,
correspondente a R$ 1.645.910,08 (Um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e dez reais e oito centavos) calculados pelos percentuais normais caso houvesse
a obrigação do recolhimento.

b) Ajuste de Exercícios Anteriores no valor de R$ 1.469.383,58 (Hum milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos),
apresenta a seguinte discriminação:
ESPÉCIE

Saldo Anterior

56.236,36

Transf.para Patrimônio Social

-56.236,36

Ajuste saldo Inst.Ronald MC Donald

(Ajuste contabiliz. Recursos Convênio)

410.870,65

Ajuste Encar.Financ.CEF e BIC

(Vlrs. Apropriados indev. Cta. Resultado)

462.011,42

Ajuste de fornecedor - Linde Gases

(Desp. Relativo a Exec. Anteriores)

928,00

Ajuste Dir.Exec.FNS-Devol.ref.1995/6

(Devolução de faturamentos indevidos)

595.573,51

Saldo Final

Goiânia, 31 de Dezembro de 2010.

VALOR

1.469.383,58

Criseide Castro Dourado
Presidente

Clécio Paulo Carneiro
Tesoureiro

Francelina Rosa de Oliveira
Cont. CRC-GO 6951

Parecer do Conselho Fiscal
Nós, membros do Conselho Fiscal da Associação de Combate ao Câncer em Goiás,
após procedida a verificação 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 2010 e tendo em
vista o parecer emitido pela Auditoria Independente, Schimitt Auditores Associados
S/C, constatamos estarem em perfeita ordem e somos de parecer favorável que sejam
aprovados pela Assembléia Geral Ordinária.
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Goiânia, 16 de fevereiro de 2011.

Maria Regina da Silva Pereira

Edson Abrão da Silva

Balanço Patrimonial

Rômulo Adolfo Alvim de Souza
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Depoimento de

...obtive um
tratamento
de muita
competência,
amor, carinho
e respeito”

Lucilaine de Oliveira

Meu marido me deu muito apoio, minha mãe e toda minha família. Perdi meus cabelos por fazer quimioterapia.
Após as 21 sessões de radioterapia descobri que estava
grávida e hoje Isaque tem 07 anos e é uma criança saudável e feliz. Tenho outro ﬁlho, o Juliano, que tinha 03 anos
na época do tratamento.
Agora em dezembro, o que posso dizer a vocês leitores é
que “a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe
o impossível, tenha fé em Deus, pois, somente nele somos
mais que vencedores.”
Lucilaine Alexandre de Oliveira
Ex-Paciente da Unidade Oncológica de Anápolis

Dados Estatísticos

No ano de 2002 com 27 anos de idade, recebi o diagnóstico que estava com carcinoma ductal inﬁltrante na mama
direita. Procurei a Unidade Oncológica de Anápolis,
onde obtive um tratamento de muita competência, amor,
carinho e respeito. Fiz mastectomia radical, ou seja, retirada total da mama e retirada de linfonodos também.

Dados Estatísticos
Panorama em números da ACCG em 2010

874.574

procedimentos em 2010

6.214

cirurgias (65% SUS)

9.449

Mamografias (84% SUS)

371.093

pacientes atendidos na ACCG *

2.800

pequenas cirurgias

48.060

exames patológicos
e citológicos (78% SUS)

77%
27

atendimentos SUS na ACCG
estados atendidos
e um país estrangeiro

36
512.457

272

municípios (Goiás)

16.280

13.993

novos prontuários

317.262

140.080
7.801
169
11.832
6.181

transplantes
(autológo e alogênico) 89% SUS
refeições servidas

190.810
47.624

exames de patologia clínica
(78% SUS)
curativos (75% SUS)

consultas da nutrição clínica

2.029

exames de cardiologia

quilos de roupas lavadas
(lavanderia interna)

1.449

exames de endoscopia

7.707

sessões de fisioterapia

consultas ambulatoriais

13.957

doadores do Banco de Sangue,
sendo 3.240 do interior do Estado

consultas pediátricas

11.632

hemocomponentes
transfundidos (81% SUS)

11.807

atendimentos em serviço social

leitos

44.217

doses de quimioterapia
(adulto e infantil, 96% SUS)

21.616

atendimentos em psicologia

internações
pacientes atendidos no
Pronto Atendimento

*Pacientes: pessoas atendidas nos diversos setores da ACCG.

240.081
27.262

aplicações de
radioterapia (82% SUS)
exames radiológicos
(75% SUS)

464
1.196

Pacientes do GAPPO
empregados

Número de Pacientes atendidos na ACCG em 2010, por Unidade Operacional e Categoria
UNIDADE OPERACIONAL / CATEGORIA

SUS

CONVÊNIOS

PARTICULAR

GRATUIDADE

TOTAL

%

Hospital Araújo Jorge

256.453

43.025

29.329

2.105

330.912

89,2%

Unidade Oncológica de Anápolis

29.336

1.982

8.817

46

40.181

10,8%

Total de Pacientes atendidos*

285.789

45.007

38.146

2.151

371.093

100,0%

%

77,0%

12,1%

10,3%

0,6%

100,0%

Pacientes atendidos na ACCG em 2010
(por categoria)
10,3%

0,6%

12,1%

77,0%

SUS
Convênios
Particular
Gratuidade

*Pacientes: pessoas atendidas nos diversos setores da ACCG.

UNIDADE OPERACIONAL / CATEGORIA

SUS

CONVÊNIOS

PARTICULAR

GRATUIDADE

TOTAL

%

Hospital Araújo Jorge

593.782

115.214

46.542

15.654

771.192

88,2%

Unidade Oncológica de Anápolis

88.240

5.810

9.307

25

103.382

11,8%

Total de Procedimentos

682.022

121.024

55.849

15.679

874.574

100,0%

%

78,0%

13,8%

6,4%

1,8%

100,0%

Procedimentos realizados na ACCG em 2010
(por categoria)
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Movimento Hospitalar do Hospital Araújo Jorge em 2010, por Categoria
MOVIMENTO HOSPITALAR / CATEGORIA

SUS

CONVÊNIOS

PARTICULAR

TOTAL

Número de Internações

8.474

2.843

515

11.832

%

71,6%

24,0%

4,4%

100,0%

Número de Pacientes-dia

30.826

8.535

1.216

40.577

%

76,0%

21,0%

3,0%

100,0%

Nota: O HAJ possui no total 169 leitos sendo: postos 100 SUS e 52 reversíveis, que atendem tanto Particulares
quanto a Convênios; 9 leitos de UTI e 8 leitos no Pronto Atendimento que atendem a todas as categorias, de
acordo com a necessidade.

Internações em 2010
(por categoria)

Dados Estatísticos

Número de Procedimentos realizados na ACCG em 2010, por Unidade Operacional e Categoria

Cirurgias realizadas no Hospital Araújo Jorge em 2010, por Porte e Categoria
PORTE / CATEGORIA

SUS

CONVÊNIOS

PARTICULAR

TOTAL

%

Cirurgias realizadas em 2010
(por categoria)

Pequena

379

188

110

677

10,9%

Média

1.844

465

114

2.423

39,0%

Grande

1.845

1.030

239

3.114

50,1%

Convênios

Total

4.068

1.683

463

6.214

100,0%

Particular

%

65,5%

27,1%

7,5%

100,0%

27,1%

7,5%

65,5%

SUS

Origem dos pacientes atendidos na ACCG em 2010, por Unidade Federativa
Origem dos pacientes atendidos na ACCG em 2010

UNIDADE DA FEDERAÇÃO

TOTAL

%

Goiás (Interior)

111.044

62,2%

Goiás (Capital)

58.903

33,0%

Tocantins

3.096

1,7%

Tocantins

Bahia

1.060

0,6%

Bahia

Mato Grosso

956

0,5%

Pará

857

0,5%

Maranhão

463

0,3%

Rondônia

434

0,2%

Distrito Federal

409

0,2%

Acre

284

0,2%

Ceará

273

0,2%

Minas Gerais

176

0,1%

Alagoas

133

0,1%

Paraná

103

0,1%

Pernambuco

89

0,0%

Outro País (Bolívia)

2

0,0%

Outros Estados da UF

224

0,1%

Total

178.506

100,0%

(por unidade federativa)

33,0%

1,7% 0,6% 2,5%

62,2%

Goiás (interior)
Goiás (capital)

Outros estados

Pacientes atendidos na ACCG em 2010, por Cidade do Estado de Goiás
Origem dos pacientes atendidos na ACCG em 2010

CIDADES DO ESTADO DE GOIÁS

TOTAL

%

Goiânia

58.903

34,7%

Anápolis

26.652

15,7%

Aparecida de Goiânia

10.906

6,4%

Rio Verde

2.926

1,7%

Trindade

2.794

1,6%

Jataí

2.229

1,3%

Senador Canedo

2.170

1,3%

Catalão

1.904

1,1%

Goianésia

1.818

1,1%

Inhumas

1.724

1,0%

Porangatu

1.275

0,8%

Iporá

1.217

0,7%

70

Mineiros

1.214

0,7%

Caldas Novas

1.213

0,7%

71

Piracanjuba

1.178

0,7%

Pirenópolis

1.172

0,7%

Santa Helena de Goiás

1.119

0,7%

Itumbiara

1.058

0,6%

São Luiz de Montes Belos

1.025

0,6%

Jaraguá

1.014

0,6%

Uruaçu

1.005

0,6%

Bela Vista de Goiás

958

0,6%

Quirinópolis

947

0,6%

Itaberai

895

0,5%

Goianira

882

0,5%

Outras Cidades

41.749

24,6%

Total

169.947

100,0%

(por cidade do Estado de Goiás)
34,7%

41,5%

Goiânia
Anápolis
Aparecida de Goiânia
Rio Verde

6,4%

15,7%

Outras cidades

Dados Estatísticos

1,7%
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