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APRESENTAÇÃO

 Em meio à demanda crescente por atendimento, a Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG) 

trabalhou durante todo o ano com o foco no paciente, na reestruturação administrativa e financeira, no cumprimento 

da missão e nos valores da Instituição. Um dos reflexos desse grau de comprometimento pode ser verificado através 

do resultado superavitário de mais de 8 milhões de reais no Balanço Patrimonial do ano de 2013,  fato inédito há mais 

de 12 anos.

 O superávit do Balanço Patrimonial, a realização de mais de 1 milhão de procedimentos, o aumento 

significativo de cirurgias realizadas e a recuperação gradativa da imagem institucional são alguns dos reflexos do 

trabalho sólido de uma Diretoria integrada, além do comprometimento do corpo clínico, associados, colaboradores, 

voluntários, do poder público e de toda a sociedade.

 A ACCG, mesmo sendo uma instituição de caráter filantrópico, objetiva atingir parâmetros de eficiência e 

produtividade comparados a grandes empresas privadas. Oferecer saúde de qualidade só é possível a partir de 

equipes que apresentem resultados. Esses resultados nada mais são do que o reflexo do motivo pelo qual 

trabalhamos: o bem estar daqueles que nos procuram em busca de tratamento.

 Convidamos à leitura deste Relatório. Nele, será possível conhecer a atuação da nossa entidade em 2013. Em 

2014, continuaremos em busca da melhora do tratamento contra o câncer e de sua contribuição para promover o 

desenvolvimento nacional na Saúde.

Alexandre João Meneghini
Presidente



MISSÃO, VISÃO E VALORES

Cliente preferencial

Assistência integral

Gestão transparente

Compromisso coletivo

Promover a assistência, o ensino e a pesquisa em cancerologia.

MISSÃO

Ser o melhor centro de assistência, ensino e pesquisa em cancerologia do Brasil

VISÃO

VALORES
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REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

 Desde que assumiu a gestão da Associação de 

Combate ao Câncer em Goiás (ACCG), a Diretoria 

Interventora promoveu mudanças administrativas, de 

processos e da estrutura organizacional. Todas com o 

foco na transparência, eficiência e eficácia do serviço 

prestado, bem como na recuperação e desenvolvimento 

institucional. 

 Um dos fatos que comprovam a transparência 

das ações da Instituição foi a realização da audiência 

pública na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, 

em abril de 2013, para prestação de contas e 

apresentação das atividades da Diretoria durante o 

ano anterior. 

 A reestruturação organizacional foi coordenada 

pela Superintendência Corporativa que colocou em 

prática diversas ações com o objetivo de agrupar os 

setores de acordo com a sua finalidade e apoiar 

tecnicamente os diretores das Unidades Operacionais 

da ACCG. Dessa forma, evitam-se distorções de 

atividades e proporciona-se uma gestão transparente, 

descentralizada e eficiente de cada área.

 Nesse contexto, o organograma foi atualizado e 

complementado com novas áreas: Superintendência 

Corporativa, Superintendência de Desenvolvimento 

Humano, Gerência de Suprimentos, Gerência de 

Hospitalidade, Gerência de Planejamento e Qualidade, 

Gerência de Marketing e Mobilização de Recursos,

 Gerência de Engenharia e Infraestrutura, Coordenação 

de Tecnologia da Informação, Coordenação de 

Voluntár ios  e  vár ios  outros setores.  Essas 

modificações foram planejadas e implementadas com 

o  mín imo impacto  finance i ro ,  p romovendo 

transparência, dinamismo, agilidade e autonomia de 

gestão. 

 A Gerência de Suprimentos tem, entre os 

principais objetivos, reduzir custos, evitar desperdícios 

e manter estoque adequado de mercadorias e 

medicamentos. O controle e a otimização dos 

processos nesta área são primordiais, pois a Instituição 

movimenta mais de 37 mil itens por dia somente no 

Almoxarifado, e oferece, aproximadamente, 900 

fracionamentos de medicamentos e quimioterápicos 

para atender à demanda diária. O Setor de Diluição de 

Antineoplásicos é responsável pela diluição dos 

quimioterápicos, que, por sua vez, são preparados em 

doses individualizadas, equipados, conferidos e 

selados, com o máximo de rigor e segurança. O Setor de 

Farmácia é pioneiro no preparo de medicação de dose 

injetável utilizando o sistema unitário. A dose unitária 

reduz a ocorrência de erros na prescrição, na 

dispensação e na administração de medicamentos. 

Proporcionando para o serviço de enfermagem 

praticidade, segurança ao paciente e economia para o 

hospital.

 Mas não só de medicamentos promove-se um 

serviço de saúde eficiente. Para isso, a Gerência de 

Hospitalidade surgiu para proporcionar ao cliente 

(paciente), acompanhante e visitante um atendimento 

de excelência, a partir da busca pela satisfação desses 

clientes no processo do tratamento oncológico, 

suprindo e, muitas vezes, surpreendendo os usuários 

em suas necessidades durante sua permanência na 

ACCG. 

 Visando aprimorar as atividades da Gerência de 

Planejamento e Qualidade, foi dado início aos serviços 

de controle de qualidade da ACCG, que tem como meta 

implantar indicadores de qualidade setorial e de 

desempenho institucional.

 

 Outra ação direcionada para a reestruturação 

administrativa foi a contratação da empresa Lure 

GESTÃO 
EFICIENTE E

MODERNA
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Diretoria da ACCG em audiência pública de prestação de contas de 2012.

Setor de Diluição de Antineoplásicos 
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pela vida. Exemplo disso foi a campanha Troco 

Solidário, promovida pela loja Havan Anápolis, cujo 

valor arrecadado será usado para comprar cadeiras 

novas para o Setor de Quimioterapia da Unidade, que 

atualmente conta com 17 lugares para aplicação. Com 

o valor doado, a capacidade vai mais que dobrar, pois 

serão adquiridas outras 25 poltronas.

 O Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) trabalhou 

em 2013 com o mesmo foco no aprimoramento 

técnico e científico, deu continuidade à gestão dos 

cursos de residência médica, residência em 

enfermagem oncológica,  especial ização em 

psicologia hospitalar, especialização em física médica, 

além dos diversos outros cursos e eventos 

relacionados a cancerologia. Em 2014 serão incluídos 

novos cursos, como exemplo o I Curso Básico de Dor 

Oncológica.

UNIDADES OPERACIONAIS DA ACCG

 Em 2013, o Hospital Araújo Jorge (HAJ), 

principal Unidade Operacional da ACCG, realizou mais 

de 12 mil cirurgias (pequeno, médio e grande porte), 

mais de 1 milhão de procedimentos, 51 transplantes 

d e  m e d u l a  ó s s e a ,  e m  2 0 1 3 ,  s e n d o  q u e , 

aproximadamente, 80% desse atendimento foi 

realizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Houve 

um aumento em relação ao ano de 2012 de 24,8% no 

número de cirurgias realizadas, 12% de internações e 

8% de procedimentos.

 O HAJ ficou por mais de 10 anos praticamente 

sem investimento em equipamentos, portanto, a 

maioria está sucateada. Para amenizar essa situação 

e aprimorar o atendimento, foram adquiridos vários 

equipamentos, como: mesa cirúrgica elétrica, que 

substituiu uma mesa cirúrgica mecânica utilizada no 

hospital há mais de 17 anos; simulador de radioterapia; 

poltronas de quimioterapia; focos cirúrgicos; aparelho 

de anestesia; autoclave automático horizontal; 

ventilador pulmonar; monitores multiparamétricos; 

processador de peças para anatomia patológica; 

computadores; ar condicionado; etc.

 A Unidade Oncológica de Anápolis (UOA) 

manteve as ações de prevenção primária e secundária 

do câncer, promoveu uma série de palestras em 

escolas, universidades, empresas, entidades de 

classe, divulgando a Instituição e a luta contra o câncer,  

FINANÇAS 

 A Diretoria Interventora da ACCG avançou em 

2013 com a mesma determinação de 2012, com o foco 

em melhorar o atendimento prestado ao paciente, 

otimizar receitas e recuperar financeiramente a 

Instituição. A prova desse comprometimento com a 

ACCG pode ser confirmada através do Balanço 

Patrimonial de 2013, que apresentou um superávit de 

R$ 8.035.850,28, redução da divida acumulada de 

curto e longo prazo de R$ 69.915.994,22 em 2012 para 

R$ 62.746.031,93, em 2013. É a primeira vez em 12 

anos que a ACCG apresenta superávit no Balanço 

Patrimonial.

 Financeiramente, pode-se afirmar que, em 

2013, houve uma diminuição considerável do passivo 

da dívida da ACCG, fato que sinaliza a viabilidade da 

Instituição, que pode apresentar resultados positivos e 

que está sendo gerenciada com o foco na Visão 

Institucional. 

 A meta financeira para 2014 é manter o devido 

funcionamento da ACCG, gerar o superávit anual e, 

gradativamente, reduzir o passivo da divida da 

Instituição.
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Equipamentos adquiridos em 2013: (esq) Autoclave automático horizontal; (dir.) 
ventilador pulmonar; (dir. inf.) mesa cirúrgica.

Diretor da UOA, Dr. Antônio Paulo Gontijo, recebendo o valor arrecadado na Campanha 
Troco Solidário, pelas mãos do gerente geral da Havan Anápolis, Dr. Alesandro Duarte.

Consultoria, que, através da linha “Lean Healthcare” 

(“Assistência de saúde enxuta”), tem o objetivo de 

identificar os processos realizados na rotina de 

trabalho da ACCG e, a partir disso, desenvolver um 

planejamento que otimize as atividades dos setores, 

p ro p o rc i o n a n d o  m e l h o r i a  d a  q u a l i d a d e  d o 

atendimento e ao mesmo tempo controle dos custos. 



PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO E 

COM A SOCIEDADE

 No início de 2013, a ACCG recebeu a visita do 
Chefe da Divisão de Convênios e Gestão do Núcleo 
Estadual do Ministério da Saúde em Goiás, Sebastião 
Donizete da Silva, que se reuniu com o Presidente da 
ACCG, Dr. Alexandre João Meneghini, Tesoureiro Geral 
da ACCG, Dr. Paulo Moacir de Oliveira Campoli e o 
Superintendente Corporativo, Hernani Vaz Krüger. A 
visita teve como objetivo propor maior publicidade aos 
processos dos convênios firmados com os órgãos 
públicos.

 As parcerias com o poder público mantiveram-se 
no decorrer do ano e a ACCG recebeu R$ 2.481.465,00, 
referente a subsídios federais destinados por 
parlamentares através de emendas, conforme quadro 
ao lado.

ASSOCIAÇÃO DE COMBATE

AO CÂNCER EM GOIÁS
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Dep. João Campos 

Dep. Leonardo Vilela

Dep. Íris de Araújo

Dep. Pedro Chaves

715556/2009

746518/2010

774251/2012

774290/2012

102.050,00

62.000,00

145.500,00

99.490,00

01 Estufa de CO²
01 Banho Maria
01 Balança Digital
01 Bomba a Vácuo
01 Micro Centrífuga Refrigerada de Bancada
01 Centrífuga de Bancada
01 Capela Fluxo Laminar
12 Laringoscópio
15 Reanimador Ventilatório
10 Aspirador Cirúrgico

07 Ar Condicionado de 10.000 Btus
30 Cadeiras com Rodízios
20 Computadores completos
100 Esfigmomanômetro
100 Estetoscópio
01 Furadeira Ortopédica

01 Carro Maca
01 Contador Automático de Células
02 Monitores Multiparametros

02 Camas Fawler
04 Mesas Cirúrgicas

AUTOR CONVÊNIO DESTINAÇÃO VALOR (R$)

Dep. Ronaldo Caiado 744529/2010 04 Foco Cirúrgico de Teto de LED 102.050,00

Dep. íris de Araújo 744419/2010 200.375,00
25 Cadeiras com Base Giratória
01 Centrífuga Laboratorial
01 Colonoscópio

Dep. Sandes Júnior 774231/2012 770.000,00

01 Autoclave Hospitalar Horizontal
04 Focos Cirúrgicos de Teto, iluminação LED
02 Mesas Cirúrgicas Elétricas
10 Refrigeradores de 300 litros
06 Ventiladores Pulmonar

Dep. Armando Vergílio 781442/2012 1.000.000,00
01 Tomógrafo Computadorizado
01 Digitalizador de Imagens - CR

EMENDAS PARLAMENTARES RECEBIDAS EM 2013

TOTAL 2.481.465,00

Da direita para esquerda, Dr. Alexandre Meneghini (Presidente - ACCG), 
Dr. Sebastião Donizete (Representante do Ministério da Saúde), 

Dr. Paulo Moacir Campoli (Tesoureiro Geral - ACCG) e Hernani Kruger 
(Superintendente Corporativo - ACCG)
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INVESTIMENTOS

 No decorrer do ano de 2013, foram realizados 

vários investimentos em equipamentos, móveis e 

utensílios para diversas áreas da ACCG, como: Centro 

Cirúrgico, Enfermarias, Rouparia, Pronto Atendimento, 

Quimioterapia, UTI, Radiologia, Esterilização, Instituto 

de Ensino e Pesquisa, Administração, Unidade 

Oncológica de Anápolis, etc.

 Um investimento importante foi a instalação do 

primeiro simulador de radioterapia da Região Centro-

Oeste. A sala do simulador foi inaugurada no dia 7 de 

junho de 2013, recebeu o nome de “Sala Helenês  

Cândido” e contou com a presença de diversas 

autoridades, dentre elas o Secretário Municipal de 

Saúde de Goiânia, Fernando Machado de Araújo.

INFRAESTRUTURA 

 A Diretoria Interventora também investiu em 

infraestrutura que visivelmente pode ser percebida, 

como: pintura da fachada do Hospital Araújo Jorge, 

construção da central de diluição de antineoplásicos, 

troca do telhado do Hospital Araújo Jorge e de alguns 

setores da Unidade Oncológica de Anápolis, ampliação 

da UTI, reforma e ampliação do Setor de Pronto 

Atendimento, reforma das enfermarias, a troca do 

tanque de criogenia, aquisição da nova central de ar 

medicinal, etc. 

 Em 2012, o Governo do Estado de Goiás destinou 

verba para auxiliar na aquisição de medicamentos, por 

meio de convênio, no valor de R$ 6.224715,00, dividido 

em doze parcelas: duas foram repassadas em 2012, 

três em 2013 e restam creditar sete parcelas no valor de 

R$ 518.726,25 cada para a ACCG.

 Já em 2013, A ACCG recebeu do juiz Fernando 

Mello Xavier, do 10º Juizado Especial Cível de Goiânia, o 

valor de R$ 700 mil, proveniente de condenações de 

bancos por dano social.  Essa verba será destinada 

para reequipar o hospital, especialmente na área do 

centro cirúrgico, UTI e radioterapia.
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A Diretoria cadastrou novos convênios junto ao Fundo Nacional de Saúde, conforme quadro abaixo. 

EMENDAS CADASTRADAS - 2013

Senador Cyro Miranda
Dep. Armando Vergílio
Dep. íris de Araújo

901585/13-033

901585/13-007 658.800,00

200.000,00
200.000,00
150.000,00

Aparelho de Braquiterapia com controle remoto

10 Escadas 02 Degraus
10 Monitores Multiparametros
01 Carro Maca Simples
06 Ventiladores Pulmonares
01 Cardioversor
10 Camas tipo Fawler Elétrica

AUTOR CONVÊNIO DESTINAÇÃO VALOR (R$)

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde

901585/13-008 Reforma em espaço para 10 leitos de UTI 341.200,00

TOTAL 1.550.000,00

Presidente da ACCG, Alexandre João Meneghini, recebendo das mãos do juiz 
Fernando Mello Xavier valor oriundo de condenações de bancos. 

Inauguração do Simulador de Radioterapia – Da direita para esquerda: 
Dr. Alexandre João Meneghini (Presidente – ACCG), Dr. Carlos Bezerril (Chefe do 

St. de Radioterapia), Dr. Fernando Machado (Secretário Municipal de Saúde), 
Sr. Helenês Cândido (homenageado), Dr. Ney Teles de Paula (Pres. do TJ GO).

Setor de Pronto Atendimento reformado
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 A Diretoria Interventora e a Superintendência de 
Desenvolvimento Humano, visando cuidar de quem 
cuida do paciente, ou seja, do colaborador, realizaram a 
confraternização de natal com distribuição de cestas 
natalinas e sorteio e distribuição de brindes. Na 
ocasião, o Diretor Técnico do Hospital, Dr. Márcio 
Roberto Barbosa da Silva, afirmou: “Passamos por um 
período de turbulência, mas vivemos agora numa 
instituição diferente, cada vez melhor e mais dedicada 
aos pacientes”. 

FUTURO

 Em 2014, a Diretoria Interventora continuará 
centrada em promover um alinhamento minucioso das 
estratégias e dos objetivos globais da ACCG. 

 Para isso, todas as l inhas de trabalho 
apresentadas neste Relatório continuarão sendo 
diretrizes para o crescimento, desde a reestruturação 
administrativa até as parcerias com o poder público e 
com a sociedade,  passando,  inclusive,  pela 
transparência na prestação de contas. A partir dessa 
linha reguladora, será possível direcionar ainda mais 
investimentos, tanto para a infraestrutura das 
unidades operacionais quanto, principalmente, para o 
patrimônio mais importante da Instituição, os 
colaboradores. 

JUNTOS CONTRA O CÂNCER, PELA VIDA!
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

 A ACCG enfrenta o desafio de acompanhar as 

inovações tecnológicas, com o foco na otimização dos 

processos e informatização das rotinas da Instituição. 

Em 2013, destacamos as seguintes conquistas 

tecnológicas: Autorização eletrônica de todas as 

compras, contas a pagar e requisições da ACCG; fluxo 

de caixa; prescrição médica via web para dispositivos 

móveis (tablete e ipad); implantação da rede sem fio 

em todos os prédios da Instituição; atualização da 

prescrição médica de quimioterapia com assinatura 

eletrônica; integração de dados via troca de arquivo 

com o INCA – Instituto Nacional de Câncer e o novo 

sistema de Registro de Câncer de Base Populacional; 

implementação de uma nova e mais completa política 

de segurança de acesso aos colaboradores. 

 Esse avanço voltado para a tecnologia da 

informação resulta em maior segurança dos dados, 

agilidade dos processos, praticidade, redução de 

custos e gestão centralizada da informação.

DESENVOLVIMENTO HUMANO

 A Diretoria Interventora manteve-se focada no 

cumprimento das obrigações trabalhistas, pagando 

em dia a folha de pessoal mensal e recolhendo 

pontualmente os encargos sociais. Em consonância 

com a capacidade financeira da ACCG, está sendo 

realizado um estudo que visa oferecer melhorias nas 

condições de trabalho, no dimensionamento de 
pessoal, na segurança, na remuneração e na retenção 
de profissionais.

 A Superintendência de Desenvolvimento 
Humano continuou com a reestruturação do Setor de 
Registro e Documentação de Pessoal, que conta hoje 
com uma equipe bem enxuta para realizar a 
m o v i m e n t a ç ã o  e  r e g i s t r o s  d e  m a i s  1 . 2 0 0 
colaboradores. E com a pretensão de melhorias ao 
colaborador, no ano passado, foi contratada uma 
profissional de psicologia exclusiva para atender aos 
colaboradores da Instituição, por meio da Psicologia 
Clínica.

 O Programa de Educação Continuada na ACCG 
vem alçando conquistas e, cada vez mais, capacitando 
o colaborador na atualização das novas técnicas, 
preparando os profissionais para não apenas 
prestarem um bom atendimento e com qualidade, 
como também a entenderem a sua importância na 
participação desse grandioso trabalho.  

Consultório de Psicologia Clínica da ACCG.

Diretor técnico do HAJ, Dr. Márcio Roberto, entregando brindes na 
Confraternização de Natal.
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 Atualmente, o banco de dados do Registro de 

Câncer de Base Populacional de Goiânia tem 84.114 

casos de câncer cadastrados, sendo 38.490 casos do 

gênero masculino e 45.623, feminino. Em 2013, foram 

cadastrados 6.472 casos novos de câncer com 

diagnóstico de 2010, sendo 3.107 masculino e 3.367 

feminino.

 A Divisão de Registro de Câncer de Base 

Populacional de Goiânia (RCBP-Goiânia) contribuiu 

fornecendo dados sobre a incidência do câncer para 

pesquisadores, e participação na formação acadêmica 

profissional, nos programas de pós-graduação da 

Universidade Católica e Federal de Goiás.

 Em re lação à  pesquisa ,  destaca-se o 

Laboratório de Oncogenética e Radiobiologia/IEP que  

desenvolve pesquisas sobre mutações genéticas 

associadas ao câncer e são inúmeros os projetos 

científicos financiados pelas agências de fomento 

(CNPq, FAPEG, CAPES), em conjunto com as 

universidades locais. Dentre os projetos em 

andamento no Laboratório, destacam-se aqueles 

associados à distribuição genotípica do HPV nos 

tumores associados ao vírus, os cânceres de colo 

uterino, ânus, vulva, vagina, pênis e cavidade oral e 

projetos que analisam mutações genéticas em 

carcinomas de tireóide, mama, linfomas e leucemias.

 Faz parte da missão da ACCG promover o 

ensino e a pesquisa em cancerologia. O Instituto de 

Ensino e Pesquisa (IEP/ACCG) é o responsável por 

coordenar esta área. Para o cumprimento desse 

desafio, são realizados concursos para residência 

médica e enfermagem, eventos, cursos especializados 

e básicos, reuniões científicas. Só para exemplificar, 

em 2013, mais de 1.160 pessoas participaram dessas 

reuniões, inclusive profissionais de renome nacional. E 

quase a totalidade dos médicos do corpo clínico da 

ACCG está inserida em algum tipo de pesquisa 

relacionada à cancerologia.

 O Corpo Cl ínico da ACCG é altamente 

especializado, qualificado e atualizado. Como também 

os profissionais de apoio das áreas de enfermagem, 

fisioterapia, psicologia, nutrição, odontologia, 

fonoaudiologia, serviço social, biomedicina, etc. Pode-

se citar como exemplo a conquista do oncologista 

Flávio Cavarsan, médico do Setor de Melanoma e Pele 

do Hospital, que fez com que, pela primeira vez no 

Centro-Oeste, a cidade Goiânia seja sede da 

Conferência Brasileira de Melanoma, um dos principais 

congressos da especialidade no mundo.

 Com foco no ensino, o IEP/ACCG formou sua 

22ª turma, a Residência Médica em Cancerologia, 

sendo a 4ª na especialidade de Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço, a 3ª turma em Residência em Enfermagem 

Oncológica, e a Especialização em Física Médica, sua 

8ª Turma. 

CONHECIMENTO 
PELA VIDA

Formatura dos Residentes 2013

Laboratório de Oncogenética e Radiobiologia/IEP
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 Um dos exemplos significativos dessa linha de 
trabalho foi a parceria firmada entre a ACCG e o 
Supremo Tribunal de Justiça (STJ) para doação de 
bens inservíveis. Ainda no ano passado, o Presidente 
da ACCG, Dr. Alexandre João Meneghini visitou o 
Supremo Tribunal de Justiça (STJ), onde foi recebido 
pelo Presidente do STJ, Dr. Félix Fische, para receber 
uma doação de bens inservíveis. O apoio que 
recebemos do governo, empresas e da comunidade é 
fundamental para a manutenção da Instituição e 
execução dos diversos projetos sociais da ACCG. 
Quando se recicla, o meio ambiente agradece e a ACCG 
também.

COMUNICAÇÃO

 A causa contra o câncer, pela vida vem 
ocupando cada vez mais espaço, elevando capital 
social da ACCG. O Setor de Comunicação Integrada 
empenha no fortalecimento dessa causa e um dos 
exemplos dessa ação é a divulgação positiva da ACCG 
junto a todos os meios de comunicação (jornal 
impresso, rádio e tv). Exemplo disso é o aumento de 
77% em inserções positivas em televisão quando 
comparados os anos de 2012 e 2013.

 Seguindo a tendência mundial da virtualização, 
a presença da ACCG nas mídias sociais tem 
apresentado crescimento exponencial. A partir de uma 
análise da ferramenta do marketing mais utilizado hoje, 
a rede social Facebook, podemos ter uma ideia desse 
potencial de alcance. Em 2013 número de seguidores 
da fanpage da Instituição cresceu 500% a mais do que 
em 2012. Isso acompanhado de uma participação 
ativa e intensa dos Internautas que não só visualizam o 
que é postado, como também curtem, compartilham e 

 comentam, refletindo o envolvimento cada vez maior desse 
grupo social. 

 Em 2013, a ACCG aderiu à Campanha “Outubro 
Rosa”, mundialmente conhecida. A Gerência de 
Marketing e Mobilização de Recursos, com o apoio da 
Diretoria, voluntários e várias outras áreas da ACCG, 
COMURG e órgãos públicos e particulares e com o 
patrocínio das empresas que acreditaram na 
Campanha: SAMA, Mineração Serra Grande, Jaepel, 
Zema, Gráfica Piloto, Gil Gráfica, Geolab, Shopping 
Estação Goiânia, foram realizadas inúmeras ações  
para despertar a população sobre a importância da 
prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.  

 E para encerrar o ano, foi realizada a divulgação 
da Campanha Natal pela Vida, que mobilizou recursos 
para equipar o Setor de Quimioterapia do Hospital 
Araújo Jorge, cuja divulgação incluiu  a instalação de 
vários outdoors, patrocinados pela Central de 
Outdoors - Seccional Goiás e SINDIDOOR – Sindicato 
das Empresas de Painéis, Outdoors, Comunicação 
Visual e Mídia Exterior no Estado de Goiás.

envolvimento do público interno e da sociedade como 
um todo, a CVL realizou diversas outras ações sociais, 
como o Concurso Pinte e Borde Contra o Câncer, 23ª. 
Feijoada Beneficente, Flamboyant Social, eventos 
internos, Feira da Solidariedade e diversas outras 
atividades.  

  

SUSTENTABILIDADE

 Reciclar é, também, um gesto solidário. A ACCG 
utiliza a reciclagem como estratégia para ajudar no 
custeio e na manutenção do tratamento de pacientes 
contra o câncer no Hospital Araújo Jorge.

 Em 2013, o Setor de Captação de Recicláveis da 
ACCG está sendo reestruturado. Ainda está em 
andamento a atual ização de processos e a 
informatização de algumas rotinas. O Setor 
permanece captando materiais recicláveis (papel, 
plástico, metal, etc) e bens reutilizáveis ou inservíveis 
(sucatas), fazendo a triagem e comercializando os 
produtos, sendo que toda a renda obtida é usada para 
custeio e manutenção do trabalho da ACCG.

   

ENVOLVIMENTO

 Um exérc i to  pe la  so l idar iedade.  Com 
aproximadamente 350 voluntários, a Coordenação de 
Voluntários mantém o trabalho social em prol dos 
pacientes, com foco no bem estar dessas pessoas, e 
minimizando os impactos causados pelo tratamento. 

 Em 2013, algumas novas ações desenvolvidas 
pela Coordenação de Voluntários (CVL) passaram a 
fazer parte do calendário de eventos da ACCG, como a 
Oficina de Moda & Beleza e a parceria da Academia Hair 
School. Esses trabalhos são voltados para manter a 
elevada autoestima dos pacientes em tratamento no 
Hospital Araújo Jorge. Durante todo o ano, a partir do  

JUNTOS
PODEMOS MAIS

23ª Feijoada Beneficente

HAJ no Outubro RosaPres. da Accg, Dr. Alexandre João Meneghini, em visita ao STJ 
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SOLIDARIEDADE E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 Com uma política de transparência, o Setor de 
Mobilização de Recursos desenvolve diariamente suas 
atividades captando recursos que contribuem com a 
sustentabilidade financeira da ACCG.

  A t r av é s  d a s  d o a ç õ e s  o b t i d a s  c o m  o 
envolvimento da sociedade - por meio da Central de 
Doações e do exercício da responsabilidade social das 
Empresas Amigas do Hospital Araújo Jorge, a 
Instituição faz da confiança dos doadores uma fonte 
de benefícios para o tratamento dos pacientes que 
lutam contra o câncer. 

 

 Aos poucos, a #RedeSolidáriaACCG foi se 
formando e promovendo a transformação por meio da 
solidariedade.

 Ano passado foi um período de novas diretrizes 
na mobilização de recursos financeiros. Em 2014, o 
setor espera aumentar sua base de doadores para 
continuar apoiando as necessidades e as ações 
planejadas pela Instituição,  concretizar novas 
parcerias e renovar os laços estabelecidos.

Junte-se a nós  na luta contra o câncer!

Telefone: (62) 3243-7310 ou 8408-7791

mobilizacaoderecursos@accg.org.br

 As Empresas Amigas do Hospital Araújo Jorge acreditam 
na luta contra o câncer, pela vida. AA ACCG acredita nessas 
empresas e agradece imensamente a cada uma delas pela 
parceira de 2013. Juntos contra o câncer, pela Vida! 

#DiaDeDoar - Setor de Mobilização de Recursos

EMPRESAS AMIGAS 
DO HOSPITAL 

ARAÚJO JORGE/ACCG
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ATIVO 2013 2012

Circulante

Disponível

Caixa

Bancos c/ movimento

Depósitos judiciais

Bancos c/ aplicação

Créditos

Outros créditos

Contas a receber

Sus e convênios

(-) provisões p/ perdas

Outras contas a receber

A funcionários e outros

A fornecedores e prest. serviços 

Adiantamentos

29.690.508,37

12.951.754,39

27.479,19

121.421,29

12.802.853,91

14.047.752,03

13.055.034,52

13.061.679,50

-130.616,79

123.971,81

992.717,51

Almoxarifado

Impostos a recuperar

Estoques

Despesas antecipadas

Não circulante

Prêmios de seguros

Compra para entrega futura/outros 

Depósito judicial

Imobilizado técnico

(-) depreciação acumulada

Contas de compensação ativas

Bens em comodato e outros

Total do ativo

417.828,39

574.889,12

454.201,98

442.241,70

11.960,28

2.175.023,32

2.175.023,32

61.776,65

33.803,51

27.973,14

38.893.602,94

0,00

58.480.176,64

-19.586.573,70

3.635.650,48

3.635.650,48

72.219.761,79

23.337.454,05

8.637.684,90

13.861,18

135.396,30

8.488.427,42

12.897.147,39

9.722.810,20

9.708.598,04

-117.474,04

131.686,20

3.174.337,19

435.711,88

2.738.625,31

225.457,77

225.457,77

0,00

1.524.347,76

1.524.347,76

52.816,23

24.443,13

28.373,10

37.466.142,85

4.446,87

54.766.021,44

-17.304.325,46

5.187.262,50

5.187.262,50

65.990.859,40

BALANÇO PATRIMONIAL - Encerrado em 31 de Dezembro de 2013, em R$1,00 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em 31/12/2013 (Em R$)

PASSIVO 2013 2012

Circulante

Não circulante

Patrimônio líquido

Contas de compensação pas

Total do passivo

22.651.260,62

5.153.068,37

1.749.718,80

2.565.142,02

253.772,72

3.306.208,34

3.319.989,75

6.303.342,62

40.094.771,31

31.913.741,06

8.181.030,25

5.838.079,38

-7.902.925,79

0,00

5.705.154,89

8.035.850,28

3.635.650,48

3.635.650,48

72.219.761,79

30.552.750,41

4.543.338,14

1.528.281,52

2.748.617,23

9.877.918,15

2.982.691,41

5.679.903,63

3.192.000,33

39.363.243,81

28.988.530,88

10.374.712,93

-9.112.397,32

-700.758,79

541.322,00

-1.540.204,34

-7.412.756,19

5.187.262,50

5.187.262,50

65.990.859,40

Fornecedores

Obrigações trabalhistas

Obrigações sociais e fiscais

Serv. Terceiros, honor. Médicos

Provisões de férias e encargos

Empréstimos e financiamentos

Obrigações p/ repasses de con.

Empréstimos e financiamentos

Tributos parcelados

Patrimônio social

Subvenções para investimentos

Ajustes de exercícios anteriores

Superávit/déficit do exercício

Bens em comodato e outros

HISTÓRICO

Saldo em 31/12/2011

PATRIMÔNIO
SOCIAL

2.526.804,10

-3.227.562,89

541.322,00

-1.540.204,34

0,00

-1.699.641,13

-7.412.756,19

-330.732,81

7.245.359,23

0,00

-2.197.770,90

SUPERÁVIT/
DÉFICIT DO EX.

-3.227.562,89

3.227.562,89

0,00

0,00

-7.412.756,19

-7.412.756,19

7.412.756,19

0,00

0,00

8.035.850,28

8.035.850,28

PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

-700.758,79

0,00

541.322,00

-1.540.204,34

-7.412.756,19

-9.112.397,32

0,00

-330.732,81

7.245.359,23

8.035.850,28

5.838.079,38

Destinação do Déficit

Subvenções p/ investimentos

Ajustes de exercícios

Déficit do Exercício

Saldo em 31/12/2012

Destinação do Déficit

Subvenções p/ investimentos

Ajustes de exercícios

Déficit do Exercício

Saldo em 31/12/2013

GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Alexandre João Meneghini
Presidente

Marcelo Machado Brandão
CRC-GO 14895

Paulo Moacir de O. Campoli
Tesoureiro

Marcelo Machado Brandão
CRC-GO 14895

Alexandre João Meneghini
Presidente

Paulo Moacir de O. Campoli
Tesoureiro



Fluxos de Caixa das Atividades Operações 2013

8.035.850,28

7.245.359,23

-330.732,81

2.282.248,24

13.142,75

-3.353.081,46

7.714,39

2.181.619,68

-8.960,42

-650.675,56

-224.297,34

609.748,23

407.907,31

-9.670.573,74

3.111.342,29

-2.193.682,68

7.462.928,39

-2.359.913,88

2.925.210,18

565.296,30

-3.714.155,20

-3.714.155,20

4.314.069,49

4.314.069,49

8.637.684,90

12.951.754,39

2012

-7.412.756,19

-1.540.204,34

541.322,00

2.255.796,78

-144.918,44

-337.437,97

3.970,09

928.335,42

2.330,26

-665.169,60

-168.286,22

-409.602,99

-2.046.654,65

-938.607,52

-1.097.958,01

4.179.040,53

-6.850.800,85

-1.647.019,58

17.052.332,01

15.405.312,43

-1.461.843,30

-1.461.843,30

7.092.668,28

7.092.668,28

1.545.016,62

8.637.684,90

Das Operações Sociais

Resultado do Exercício

Ajuste de Exercícios Anteriores

Subvenções Sociais/Investimentos

Depreciações

(Aumento) Redução de Ativos

PCLD

Créditos a Receber

Outras Contas a Receber

Adiantamento a Fornecedores e Funcionários

Despesas de Exercício Seguinte

Estoques

Outros Créditos

Aumento (Redução) de Passivos

Fornecedores

Salários, Obrigações Sociais e Trabalhistas

Serv. Terceiros, Honor. Médicos e Obrigações Fiscais

Obrigações para repasse de convênios

Obrigações Tributárias Longo Prazo

(=) Caixa Gerado pelas Operações

2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos

Empréstimos de Curto Prazo

Empréstimos de Longo Prazo

(=) Caixa Gerado pelos Financiamentos

3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos

Pagamento pela Compra de Imobilizado

(=) Caixa Gerado pelos Investimentos

Variação Total das Disponibilidades

Acréscimo/Redução Líquido das Disponibilidades

Disponibilidades no Início do Exercício

Disponibilidades no Final do Exercício
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Encerrado em 31/12/2013 (Em R$)

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 01 – Contexto Operacional

 A Associação de Combate ao Câncer em Goiás 
(ACCG), fundada em 20 de Janeiro de 1956, é uma 
associação civi l  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 Associação 
de Combate ao Câncer em Goiás é reconhecida como 
Entidade de Utilidade Pública Federal (Processo 
nº18.075/72, publicada no Dário Oficial da União de 
27/02/1992) e Utilidade Pública Estadual (Lei n° 2.586 
de 17/09/1959, publicada no Diário Oficial do Estado de 
Goiás em 29/12/1959) e Utilidade Pública Municipal 
(Lei n° 1897, publicada no Diário Oficial do Município de 
Goiânia em 05/05/1962.

 A entidade tem por objetivo prevenção, controle, 
tratamento e combate ao câncer a nível nacional, 
promover a educação, o ensino, a pesquisa e o 
aprimoramento técnico-científico e colaborar no 
campo específico com os poderes públicos e 
particulares.

 A Associação de Combate ao Câncer em Goiás 
possui imunidade do Imposto de Renda, conforme 
Regulamento do Imposto de Renda RIR - Decreto 
3000/99, e isenção no INSS Patronal, e imunidade de 

ISS (Imposto Sobre Serviços), conforme Declaração de 

Imunidade emitida pela Secretaria de Finanças 

Municipal, e isenção de IPTU (Imposto Predial e 

Territorial Urbano) de todos seus imóveis, conforme 

Cadastro Imobiliário da Secretaria de Finanças 

Municipal.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis 

e Principais Práticas Contábeis

 A s  D e m o n s t r a ç õ e s  C o n t á b e i s  f o r a m 

elaboradas de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil, em atendimento à Lei nº. 

11.638/2007 e à Medida Provisória nº. 449/2008, 

convertida em Lei nº. 11.941/2009, e em observância 

às normas brasileiras de contabilidade NBC T 10, 

aprovados pelas Resoluções n° 837, de 22 de fevereiro 

de 1999, e n° 877 de 18 de abril de 2000 do Conselho 

Federal de Contabilidade, publicadas no DOU de 02 de 

março de 1999 e no DOU de 20 de abril de 2000, 

respectivamente. As Demonstrações Contábeis estão 

apresentadas em reais.

 A Associação de Combate ao Câncer em Goiás 

apresentou superávit na ordem de R$ 8.035.850,28 

(oito milhões e trinta e cinco mil e oitocentos e 

cinqüenta reais e vinte e oito centavos) ao final do 

exercício de 2013. De acordo com o que estabelece no 

art. 174 do RIR/99, a ACCG está isenta do recolhimento 

do Imposto de Renda e, no § 7° do art. 147 da 

Constituição Federal em conformidade com o Ato 

Declaratório Normativo CST n° 17/1990, está também 

dispensada do recolhimento da Contribuição Social.

GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Alexandre João Meneghini
Presidente

Marcelo Machado Brandão
CRC-GO 14895

Paulo Moacir de O. Campoli
Tesoureiro

2013

94.913.283,22

75.615.491,39

7.588.592,52

994.084,65

10.715.114,66

-66.674.111,32

-35.852.882,94

-10.553.792,81

-20.267.435,57

28.239.171,90

-20.159.674,21

-5.260.017,23

-780.987,51

0,00

-3.403.554,81

-10.715.114,66

-43.647,41

-43.647,41

8.035.850,28

2012

79.754.450,75

59.783.126,36

7.345.204,49

1.183.045,71

11.443.074,19

-57.250.508,73

-31.934.725,84

-10.299.382,85

-15.016.400,04

22.503.942,02

-28.491.353,46

-3.054.823,11

-671.341,28

-12.747,81

-13.309.367,07

-11.443.074,19

-1.425.344,75

-1.425.344,75

-7.412.756,19

Receitas Operacionais

SUS e Convênios

Outras Receitas Operacionais

Receitas Financeiras

Isenções Usufruidas

Custo dos Serviços

Despesas c/ Pessoal

Serviços Terceiros

Manutenção Hospitalar

Resultado Bruto

Despesas Operacionais

Despesas Gerais

Gratuidades

Perdas Eventuais

Despesas Financeiras

Contribuições Sociais (Isentas)

Resultado Não Operacional

Outras Despesas

Superávit/Déficit do Exercício

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Encerrado em 31/12/2013 (Em R$)
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Nota 06 – CONTAS DE COMPENSAÇÃO

 A ACCG tem convênio firmado com a Secretaria 
do Estado de Goiás através do contrato de nº 18/2012 
para aquisição de medicamentos quimioterápicos, 
mediante verba que será repassada em parcelas, 
restando do montante sete (07) parcelas. Este grupo de 
contas contábeis contempla também valor em 
comodato cedido para a ACCG.

Nota 07 - PASSIVO CIRCULANTE 

a) Fornecedores - São as obrigações para com 
terceiros na compra de bens e serviços e estão 
informados pelo valor original. Parte deste saldo 
encontra-se vencido, o que está em negociação com 
os fornecedores. 

b) Ordenados e salários - É o montante da Folha de 
Pagamento.

c) Obrigações sociais, fiscais e trabalhistas - 
Corresponde ao FGTS, IRRF, INSS, ISS, Contribuição 
Sindical e outros.

d) Provisão de férias e encargos com FGTS.

e) Serviços terceiros, honorários médicos e outros - 
Corresponde a vários serviços contratados, como: 
honorários médicos, honorários advocatícios, serviços 
prestados por pessoa física ou jurídica, entre outros. 

f) Empréstimos e Financiamentos - Referem-se ao 
empréstimo contraído junto à CEF – Caixa Econômica 
Federal, a juros de 1,1% ao mês, em 84 parcelas iguais. 
As garantias provêm do faturamento SUS – Sistema 
Único de Saúde e da aplicação financeira bloqueada na 
ordem de R$ 861.655,67 (oitocentos e sessenta e um 
mil e seiscentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e 
sete centavos).  

g) Tributos parcelados – Referem-se a tributos 
parcelados pela Receita Federal, Procuradoria Geral da 
Fazenda nacional, do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço e Previdência Social.

h) Obrigações com repasse de convênios – Os 
recursos foram recebidos através de convênios com o 
Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e 
Instituto Ronald McDonald, para aplicação em 
r e f o r m a s ,  a q u i s i ç ã o  d e  e q u i p a m e n t o s  e 
medicamentos. Referente a estes recursos, temos a 
responsabilidade em proceder processos licitatórios, 
exceto para o Instituto Ronald. Devemos apresentar 
prestação de contas ao final da aplicação do recurso.

Nota 08 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

a) Empréstimos e Financiamentos - Referem-se ao 
empréstimo contraído junto à CEF – Caixa Econômica 
Federal, a juros de 1,1% ao mês, em 84 parcelas iguais. 
As garantias provêm do faturamento SUS – Sistema 
Único de Saúde, e da aplicação financeira bloqueada na 
ordem de R$ 861.655,67 (oitocentos e sessenta e um 
mil e seiscentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e 
sete centavos).  

 A Associação de Combate ao Câncer em Goiás 
não distribui dividendos aos seus associados e nem 
remunera os membros da Diretoria e Conselho Fiscal. 
Havendo superávit, será revertido em benefício da 
própria entidade. 

 A Associação de Combate ao Câncer em Goiás, 
para cumprir suas finalidades, firma convênios e 
contratos com as mais variadas entidades e empresas. 
É através desses convênios e contratos que a ACCG 
obtém meios para a realização dos objetivos propostos. 
As atividades realizadas no âmbito desses convênios 
são enquadradas como serviços hospitalares, 
internações, procedimentos clínicos e cirúrgicos, 
serviços auxiliares de diagnóstico e terapêutica, 
ensinos e pesquisas médicas; e, as realizadas no 
âmbito contratual são as terceirizações de serviços, 
conservação e manutenção dos equipamentos 
hospitalares pertencentes ao imobilizado da Entidade.

 Para seu funcionamento, a Associação de 
Combate ao Câncer em Goiás conta com um quadro 
fixo de funcionários, contratados sob as regras do 
regime celetista.

 A elaboração das demonstrações contábeis é 
realizada pela aplicação do regime de competência, 
exceto a receita de captação de recursos (doações 
recebidas).

Nota 03 - ATIVO CIRCULANTE

CRÉDITOS

a) Contas a Receber - O montante apresentado no 
Balanço Patrimonial refere-se a contas a receber do 
Sistema Único de Saúde –SUS e das Operadoras de 
Planos de Saúde.

 

b) Provisão Para Perdas - foi estimada mediante 
aplicação de 1% sobre o montante a receber do 
Sistema Único de Saúde –SUS e das Operadoras de 
Planos de Saúde. 

c) Adiantamentos são concedidos conforme segue:

1-A funcionários, férias e outros.

2-A fornecedores, para compra de medicamentos, material 
de consumo, equipamentos e serviços.

Nota 04 - ESTOQUES

Os estoques foram avaliados pelo Custo Médio.

Nota 05 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado - Os bens integrantes do Ativo Permanente 
estão demonstrados pelo custo de aquisição, deduzidos 
os valores das depreciações correspondentes.
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Nota 15 - ISENÇÕES USUFRUÍDAS  

 A Entidade gozou de isenção da cota patronal, 
SAT e terceiros correspondentes a R$ 10.715.114,66 ( 
dez milhões setecentos e quinze mil e cento e quatorze 
reais e sessenta e seis centavos), calculados pelos 
percentuais normais caso houvesse a obrigação do 
recolhimento.

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 2013 e tendo em 
vista o parecer emitido pela Auditoria Independente, 
Marol Auditoria e Consultoria Contábil e Empresarial 
S/S - EPP, constatamos que os relatórios estão em 
perfeita ordem e somos de parecer favorável que sejam 
aprovados pela Assembléia Geral Ordinária.

b) Tributos parcelados – Referem-se a tributos 
parcelados pela Receita Federal, Procuradoria Geral da 
Fazenda nacional, do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço e Previdência Social.

Nota 09 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Superávit  do Exercício -  Corresponde ao 
encerramento do Balanço de 2013. Foi de R$ 
8.035.850,28 (oito milhões e trinta e cinco mil e 
oitocentos e cinqüenta reais e vinte e oito centavos).

b) Ajuste de Exercícios Anteriores - Refere-se a estorno 
de provisões feitas na contabilidade, em exercícios 
anteriores, e sem o correspondente documento fiscal, 
provisão esta não reconhecida pela tesoureiro geral 
bem como pelo Gerência Financeira. Também 
corresponde a despesas não reconhecidas no seu 
respectivo exercício. 

       

Nota 10 – APLICAÇÕES DE RECURSOS  

 Todos os recursos da Entidade foram aplicados 
no seu Objetivo Social, conforme comprovados nos 
documentos contábeis. 

Nota 11 - GRATUIDADES  

 A entidade aplicou R$ 780.987,51 (Setecentos e 
oitenta mil e novecentos e oitenta e sete reais e 
cinqüenta e um centavos) em assistência social, 
atendendo às pessoas carentes, sem ressarcimento 
do SUS ou outros convênios. 

Nota 12 – APLICAÇÕES BANCÁRIAS

 A entidade possui aplicações em CDB e 

Poupança, depositados na Caixa Econômica Federal – 

CEF, Banco do Brasil, Banco Bradesco e Banco Itaú. 

Temos uma aplicação bloqueada como garantia na 

Caixa Econômica Federal, na ordem de R$ 861.655,67 

(oitocentos e sessenta e um mil e seiscentos e 

cinqüenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Nota 13 - SEGUROS

 A entidade possui seguros das instalações 

prediais e veiculares.

Nota 14 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 De acordo com que estabelece a legislação 

vigente (Lei 12.101/09 e Decreto nº. 7.237/10), que 

dispõe sobre a concessão de Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social, durante o  exercício 

de 2013, a quantidade de serviços prestados através 

do SUS foi de 35.679 diárias, que  corresponderam a 

81,6% do total geral das internações diárias no ano, 

que, por sua vez, totalizaram 43.720, 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 estabelecidas na 

Legislação do próprio SUS, e em especial aos 

procedimentos de maior complexidade buscados pela 

população. 

GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Alexandre João Meneghini
Presidente

Marcelo Machado Brandão
CRC-GO 14895

Paulo Moacir de O. Campoli
Tesoureiro

GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Nermindo Pereira Pinto

Arineide Barreto Carneiro

Ivan Magalhães de Araújo Jorge
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*GAPPO: Grupo de Apoio Paliativo ao Paciente Oncológico
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Número de procedimentos realizados na ACCG em 2013

UNIDADE OPERACIONAL/CATEGORIA                                                      

Hospital Araújo Jorge

Unidade Oncológica de Anápolis

Total de Procedimentos realizados

%

Fonte: Setor de Custos, Estatísticas e Orçamento Corporativo (SCS/ACCG) 
*GAPPO: Grupo de Apoio Paliativo ao Paciente Oncológico

786.432

101.409

887.841

82,3%

SUS

97.200

7.534

104.734

9,7%

CONVÊNIOS

40.583

9.178

49.761

4,6%

PARTICULAR

35.978

19

35.997

3,3%

GRATUIDADE

960.193

118.140

1.078.333

100,0%

TOTAL

89,0%

11,0%

100,0%

%

SUS Particular

GratuidadeConvênios
Goiás (interior) Tocantins

Outros estados

Pará

Goiás (capital)

9,7%
4,6% 3,3%

82,3%

UNIDADES DA FEDERAÇÃO TOTAL

119.899

79.411

2.673

742

677

464

334

280

200

188

128

121

121

78

74

29

28

18

16

16

14

14

205.525

Goiás (Interior)

Goiás (Capital)

Tocantins

Pará

Bahia

Minas Gerais

Mato Grosso

Rondônia

Distrito Federal

Acre

Maranhão

Ceará

Mato Grosso do Sul

Paraná

Alagoas

Pernambuco

Piauí

Amazônia

Amapá

Paraíba

São Paulo

Outros Estados

TOTAL

58,3%38,6%

1,3%

0,4%

1,4%

2012 2013

172

994.020

257.084

220.371

152.527

 68.757

37.676

43.290

13.559

14.131

10.757

12.221

1.187

892

42

174

1.078.333

284.421

244.908

157.448

74.634

43.573

40.117

15.472

14.478

12.217

11.882

1.214

966

51

Nº de Leitos

Procedimentos Realizados

Aplicações de Radioterapia

Exames de Patologia Clínica

Consultas Ambulatoriais

Doses de Quimioterapia

Exames Radiológicos

Ex. Anatomopatológicos e Cito.

Internações

Novos Prontuários Médicos

Cirurgias

Doadores de Sangue

Nº de Empregados (dez)

Atendimento do GAPPO*

Transplantes de Medula Óssea
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