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01

MISSÃO,
VISÃO E
VALORES

MISSÃO

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

VISÃO

Ser o melhor centro de assistência, ensino e pesquisa em cancerologia
da região Centro-Oeste.

VALORES

12

Cliente preferencial

Gestão transparente

Nossos pacientes devem ser cuidados com
carinho, atenção e respeito.

Governança corporativa, planejamento,
participação e eﬁcácia nos usos dos recursos.

Assistência integral

Compromisso coletivo

Acolhimento, conduta ética e tecnologia
desde o primeiro contato.

Sustentabilidade institucional, social e ambiental.

RELATÓRIO ANUAL 2014

ACCG • Associação de Combate ao Câncer em Goiás

13

02

PALAVRA DO
PRESIDENTE

Encerramos um ciclo com a certeza de que a Associação de
Combate ao Câncer em Goiás está no caminho certo para
ser sinônimo de tratamento oncológico de qualidade,
completo, eﬁciente, mas essencialmente humano.’’

PALAVRA DO PRESIDENTE
O relatório anual de 2014 chega um pouco diferente, apresentando o cenário de dois ciclos: a avaliação
detalhada do último ano, e as principais conquistas alcançadas ao longo da gestão da Diretoria Interventora.
A elaboração do relatório anual de uma instituição como a Associação de Combate ao Câncer em Goiás
(ACCG) é quase tão complexa quanto administrá-la. Tentar traduzir em poucas páginas a atuação de cada setor,
abordando suas particularidades e citando as principais realizações, é um trabalho desaﬁador.
O período que atravessamos ao longo dos últimos anos contou com algumas prioridades. Entre elas, toda a
reestruturação gerencial da ACCG, dando ênfase aos planos de melhorias em infraestrutura e equipamentos, para
manter a qualidade dos tratamentos aqui realizados e se equiparar sempre às melhores instituições de oncologia.
Neste ano, o conteúdo do Relatório será apresentado de uma forma diferenciada. Entre as novidades estão a
“Trajetória Empreendedora”, com as principais conquistas da Diretoria Interventora; o conteúdo humanizado, com
destaque para as pessoas (colaboradores, pacientes, doadores, voluntários) que compõem a força motriz de tudo
que é realizado aqui; além da divisão em áreas multidisciplinares da Instituição, como o corpo clínico, a enfermagem,
a ouvidoria, sem esquecer, claro, das 3 principais armas contra o câncer: a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. O
ensino, a pesquisa e a gestão administrativa da ACCG também terão espaço diferenciado.
Muitas são as áreas, mas o objetivo norteador é sempre o mesmo: proporcionar a melhor assistência possível
a todos os pacientes. Encerramos mais um ciclo com a certeza de que a Associação de Combate ao Câncer em Goiás
está no caminho certo para ser sinônimo de tratamento oncológico de qualidade, completo, eﬁciente, mas
essencialmente humano.

Alexandre João Meneghini
Presidente da ACCG
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03

ASSOCIAÇÃO DE
COMBATE AO CÂNCER
EM GOIÁS

pesquisa e aos estudos em saúde na área da oncologia.
Para tornar eﬁciente a administração de uma Instituição tão grandiosa, é preciso que sua estrutura
organizacional concorra positivamente para isso. Assim, foram criadas três superintendências, responsáveis por
determinadas gerências que, por sua vez, coordenam o trabalho dos respectivos setores, formando o suporte
administrativo da ACCG.

Unidade Operacional da ACCG:
IEP - Instituto de Ensino e Pesquisa

Unidade Operacional da ACCG:
HAJ - Hospital Araújo Jorge

ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS
A Associação de Combate ao Câncer em Goiás
(ACCG) é uma instituição privada, de caráter ﬁlantrópico, ou
seja, sem ﬁns lucrativos, que se dedica ao combate ao
câncer, desde 1956. Atualmente, é o único centro
especializado em oncologia na região Centro-Oeste,
recebendo pacientes de todo o país.
A ACCG é mantenedora de três unidades distintas,
sendo duas voltadas à assistência em saúde e uma à

20

Unidade Operacional da ACCG:
UOA - Unidade Oncológica
de Anápolis

formação de proﬁssionais que exercem atividades em
oncologia: O Hospital Araújo Jorge - consolidado como
referência no tratamento contra o câncer. A Unidade
Oncológica de Anápolis - que nasceu do aumento da
demanda de pacientes vindos do interior do estado, e que,
hoje, atende quase 60 municípios do entorno de Anápolis. E
o Instituto de Ensino e Pesquisa, voltado para o
aprimoramento e capacitação técnico-cientíﬁca dos
proﬁssionais da Instituição e suporte técnico necessário à
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DIRETORIA INTERVENTORA - ACCG

DIRETORES DA ACCG

A Diretoria Interventora da ACCG - composta pelos doutores Alexandre
João Meneghini (Presidente), Paulo Moacir de Oliveira Campoli (Tesoureiro),
Adriano Augusto Peclat de Paula (Secretário Geral) e Márcio Roberto Barbosa da
Silva (Diretor Técnico do Hospital Araújo Jorge), precedido, entre 2012 e 2013, pelo
Dr. Geraldo Silva Queiroz - assumiu a gestão no dia 16 de fevereiro de 2012, diante
de um cenário absolutamente negativo, fruto de anos de uma administração
nociva ao crescimento institucional e à oferta de tratamento de qualidade aos
pacientes.
À época, a dívida da ACCG atingira a marca de R$ 74 milhões, não havia
medicação suﬁciente, o que causava, inclusive, a interrupção do tratamento de
alguns pacientes; os salários dos colaboradores estavam atrasados, assim como o
pagamento dos fornecedores; ainda existiam casos de honorários de médicos
retidos, sem contar os equipamentos antigos e a estrutura física daniﬁcada.
No âmbito burocrático, a situação não era nada melhor. Havia associados
em situação irregular; um Estatuto Social que não atendia às exigências legais; não
havia certidões negativas porque os encargos sociais não eram recolhidos, entre
diversos outros problemas.
Após três anos de implantação diária de diretrizes cruciais para qualquer

Dr. Alexandre João Meneghini
Presidente da ACCG

Dr. Paulo Moacir de Oliveira Campoli
Tesoureiro Geral da ACCG

Dr. Adriano Augusto Peclat de Paula
Secretário Geral da ACCG

Dr. Márcio Roberto Barbosa da Silva
Diretor Técnico do Hospital Araújo Jorge/ACCG

instituição que busca a excelência, quais sejam a transparência, a eﬁciência e a
produtividade, a Diretoria Interventora tem conseguido recuperar não somente
recursos, mas princípios norteadores de uma instituição de saúde: carinho,
atenção e respeito aos pacientes.
22
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DIRETORES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA ACCG
Dr. Márcio Roberto Barbosa da Silva
Diretor Técnico do Hospital Araújo Jorge
Rua 239, nº 181, Setor Universitário, 74605-070, Goiânia/GO
62 3243.7098 • diretoriatecnicahaj@accg.org.br

Dr. Elismauro Francisco de Mendonça
Diretor do Instituto de Ensino e Pesquisa
Rua 239, nº 181, Setor Universitário, 74605-070, Goiânia/GO
62 3243.7237 • ensinoepesquisa@accg.org.br

Dr. Antônio Paulo Machado Gontijo
Diretor Técnico da Unidade Oncológica de Anápolis
Rua Dr. Flamínio Fávero, Qd. 16, Cidade Universitária, 75074-770, Anápolis/GO
62 4014.9300 • diretoriatecnicauoa@accg.org.br
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04

TRAJETÓRIA
EMPREENDEDORA

Regularização das certidões e
a renovação do Certi cado de
Filantropia em agosto de 2012,
permitindo o recebimento de
verbas públicas.

Convênio com o Governo
Estadual para o repasse de
uma verba de R$ 6.224.715,
divididos em doze parcelas
de R$ 518.726,25 para a
compra de quimioterápicos.

Reformas e adequações
em diversos setores,
como: Radioterapia,
Urologia, Neurologia,
Ouvidoria, Imagem,
Nutrição e Dietética,
Centro Cirúrgico, etc.

Principais aquisições de 2012:
central de Vácuo, computadores,
aparelhos de ar condicionado,
homogeneizador de plaquetas,
containers de 1000 litros para
transporte de lixo, aparelho de
ultrassonogra a de mesa,
cadeiras de rodas, etc.

2013

2012
Normalização do
fornecimento de
quimioterápicos aos
pacientes.

Renegociação das
dívidas com
fornecedores, com
instituições nanceiras
e com o corpo clínico.

Audiência pública na
Assembleia Legislativa
do Estado de Goiás,
para prestação de
contas e apresentação
das atividades da
Diretoria durante 2012.

Reforma das
enfermarias do SUS

Reforma do Setor
de Pronto
Atendimento

R$2.481.465,00 recebidos
através de emendas
parlamentares.

Informatização de
rotinas da Instituição,
otimizando processos e
diminuindo custos.

Simulador é instalado
no Setor de
Radioterapia do HAJ

A Bancada Federal do Estado de Goiás
apoia esta Instituição.
Dep. Armando Virgílio
Dep. João Campos
Dep. Íris de Araújo
Dep. Leonardo Vilela
Dep. Pedro Chaves
Dep. Ronaldo Caiado
Dep. Sandes Júnior
Goiânia, 2013
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Implantação do
‘‘Lean Healthcare’’
(‘‘Produção Enxuta’’)
com o apoio da
Lure Consultoria.

Balanço Patrimonial de
2013, que apresentou um
superávit de
R$ 8.035.850,28.

Depois de quase 15 anos, os
colaboradores receberam uma
cesta natalina, durante evento
anual promovido pela
Superintendência de
Desenvolvimento Humano.

2014

2013
Pintura da fachada do
prédio principal do
Hospital Araújo Jorge.

Nova estrutura do
Setor de Diluição
de Antineoplásicos.

Doação de R$ 700 mil
pelo juiz Fernando Mello
Xavier, do 10º Juizado
Especial Cível de
Goiânia.

Implantação da prescrição
eletrônica e reorganização
dos postos de enfermagem.

Salas de Aplicação de
Quimioterapia
totalmente
reestruturadas.

Centro Cirúrgico do
Hospital Araújo Jorge
recebe volume inédito
de novos equipamentos.

Setor de Imagem ganha
reforço com novo
tomógrafo e um conjunto
de digitalização de
imagens radiológicas (CR).

RELATÓRIO ANUAL 2014

Aquisição de veículos
através de convênio
celebrado entre a
ACCG e a Secretaria
Estadual de Saúde,
através do Ministério
da Saúde.

Gestores capacitamse em curso intensivo
de Excelência em
Assistência à Saúde

ACCG • Associação de Combate ao Câncer em Goiás

31

Médicos exclusivos
para a Unidade
Oncológica de
Anápolis. Foto - Drª.
Ana Flávia Vilela
Gonçalves dos Santos

Acréscimo de 4
novos leitos na
Unidade de Terapia
Intensiva (UTI),
além da ampliação
da equipe.

2015

2014

Os colaboradores
passaram a contar
com subsídio para
plano de saúde.

Com diálogo, transparência, foco,
responsabilidade, comprometimento e atitudes,
a ACCG continuará se desenvolvendo com a
certeza de um futuro promissor.

Novo Acelerador
Linear do Setor
de Radioterapia.

R$ 2.498.995,61
emendas
parlamentares
cadastradas

Superávit de R$ 1.582.639,11
Balanço Patrimonial

A Bancada Federal do Estado de Goiás
apoia esta Instituição.
Dep. Armando Vergílio
Dep. Carlos Léreia
Sen. Cyro Miranda
Dep. Íris de Araújo
Dep. João Campos
Dep. Leandro Vilella
Dep. Pedro Pinheiro
Dep. Roberto Balestra
Dep. Ronaldo Caiado
Goiânia, 2014
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05

ASSISTÊNCIA
À SAÚDE

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

1.1 milhão
procedimentos
/ano

Entre as três unidades operacionais mantidas
pela Associação de Combate ao Câncer em Goiás, duas
são voltadas para o trabalho direto de assistência à saúde
do paciente oncológico: o Hospital Araújo Jorge (HAJ) e
a Unidade Oncológica de Anápolis (UOA).
Ambas são responsáveis pelo atendimento de

cerca de 44 mil pacientes todos os anos e compõem um
complexo de alto nível para o tratamento contra o
câncer.
A amplitude e a multidisciplinaridade da
assistência oferecida aos pacientes da ACCG serão
apresentadas, de forma sintética, nas próximas páginas.

CORPO CLÍNICO DA ACCG

160.497
consultas
médicas/ano

Atuar dentro de uma instituição de referência no
tratamento do câncer é uma responsabilidade enorme.
Todo o corpo clínico da ACCG, composto por 158
médicos de diversas especialidades, sabe disso. As várias
horas passadas em cirurgias, visitas aos pacientes
internados e consultas nos ambulatórios exigem
dedicação e atenção ao paciente, além do domínio total
da técnica, do conhecimento e da proﬁssão.
Exemplo desse conjunto complexo, que faz com
que o tratamento oferecido pela Instituição seja
reconhecido nacionalmente, foi a cirurgia inédita no
centro-oeste, realizada pelo neurocirurgião do Hospital
Araújo Jorge, Dr. Rômulo Alberto Silva Marques, em
agosto de 2014. O procedimento, de alta tecnologia e
minimamente invasivo, diminuiu consideravelmente a

dor causada por um tumor, na altura do pescoço, de um
paciente de 26 anos, e foi amplamente divulgada pela
imprensa regional.
Para reforçar esse atendimento, a Unidade
Oncológica de Anápolis ganhou, pela primeira vez
desde sua fundação, dois médicos exclusivos, um
radioterapeuta e um oncologista. Antes, os proﬁssionais
do Hospital Araújo Jorge, que se deslocavam de Goiânia
para Anápolis, em rodízio diário, obrigando-os a dividir
seu tempo entre as duas unidades. Agora, os pacientes
terão dois médicos como referência constantemente à
disposição.

Gostei muito das doutoras. Tive a oportunidade de ser atendida pela doutora da oncologia e a da radioterapia e
estou me sentindo muito acolhida, orientada e segura quanto ao tratamento oferecido.”

Cirurgia de alta tecnologia para
combater a dor causada pelo câncer.

Bernadete Maria de Oliveira, paciente da UOA.
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RELACÃO DO CORPO CLÍNICO - HOSPITAL ARAÚJO JORGE
PLANTONISTAS

ANESTESIOLOGISTAS

RESIDENTES

IMAGEM

André Maurício Ferrari Beltrão
Eloise Allen Marques de Oliveira
Fábio Henrique de Souza
Felipe Batalini Freitas Silva
Paula Monteiro Amorim
Sérgio Batista dos Santos

Gustavo Henrique de Oliveira Ribeiro
Josias Monteiro da Cunha
Kalebe Alexandre Capuce
Lercion José de Carvalho
Lorena Lopes Pires Martins e Souza
Luiz Queiroz da Silva
Magda Maria Matheus Vieira
Marco Antônio Ribeiro Almeida
Mário Humberto Curado Taveira
Murilo Andrade Alves
Nádia Silene Pedroso Lisboa
Pedro Bortolin
Rogério Guimarães Cardoso
Ruben Wagner Toledo Porto de Amaral
Sellmann Shuji Nishi

Alexandre do Carmo Servulo De Oliveira
Diogo Ribas Silveira Martins
Guilherme Luiz Hermógenes Pereira
Jaqueline Cardoso da Mata
Nereu Bastos Teixeira Costa
Priscila Guimarães Cardoso
Rene Augusto Almeida de Souza
Rodrigo Santos de Castro
Rommell Vieira Alves
Rubia Alessandra dos Santos Lopes
Thiago da Silva Mendonça
Washington Luiz Murgi de Farias

Isis Dourado Monteiro
Marcos Hanum Machado
Marilena Loiola de Paula Carneiro
Ruy Inácio Carneiro Filho
Walsir Faganelo Fiori

TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA
Adriano de Morais Arantes
César Bariani
Erival Batista Santana Junior
Frederico Saddi Teixeira
Pollyana Pinheiro Inácio
Tathiana Maia Ferreira Al Rubaie

GINECOLOGIA E MAMA
APARELHO DIGESTIVO

CARDIOLOGIA

Alan Kagan
Alexandre Menezes de Brito
Jales Benevides Santana Filho
Leonardo Medeiros Milhomem
Orlando Milhomem da Mota
Osterno Queiroz da Silva
Paulo Adriano de Queiroz Barreto

Paulo Sérgio Pedrosa de Miranda

ANATOMIA PATOLÓGICA
Ailton Cabral Fraga Júnior
Élbio Cândido de Paula
Eliane Duarte Mota
Henrique Moura de Paula
Luciana Ximenes
Rita de Cássia Gonçalves De Alencar
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CABEÇA E PESCOÇO
Alexandre João Meneghini
André Maurício Ferrari Beltrão
Antônio Paulo Machado Gontijo
José Carlos de Oliveira
Márcio Roberto Barbosa da Silva
Renato Moreira Aguiar
Teylor Pedro Gerhardt
Waldyr de Castro Quinta
ENDOSCOPIA
Paulo Moacir de Oliveira Campoli
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Estanislau de Araújo Jorge
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Geraldo Silva Queiroz
Luiz Fernando Jubé Ribeiro
Marco Aurélio da Costa Silva
Maurício Duarte Esperidião
Rossana de Araújo Catão Zampronha
Rubens José Pereira
Ruﬀo de Freitas Júnior

MELANOMA E PELE
Flávio Cavarsan
Nermindo Pereira Pinto
Nildes Ferreira Borges
Raimundo Augusto Veloso
Saulo Machado de Paiva
Sormany Del Carmo de Azevedo Cordeiro

NEURO-ONCOLOGIA
João Batista Arruda
Rodrigo Alves de Carvalho Cavalcante
Rômulo Alberto Silva Marques
Vladimir Arruda Zaccariotti

MEDICINA NUCLEAR

Ana Beatriz Marinho de Jesus Teixeira
Antônio César Pereira
Bruno Galafassi Ghini
Whemberton Martins de Araújo
Stephano Souza Rocha

INFECTOLOGIA
Bianca da Silva
Cássia Silva de Miranda Godoy
Edgar Berquó Peleja
RELATÓRIO ANUAL 2014
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ONCOLOGIA CLÍNICA

PLÁSTICA

UROLOGIA

Carolina Gomes Jacobina Silva
Cláudio Francisco Cabral
Edna Beatriz de Souza Alencar de Paiva
Eliseu José Fleury Taveira
Maria Márcia Queiroz
Pedro Mário de Rezende Filho

Altino Vieira de Rezende Filho Neto
Bruno Carvalho Moreira
Orlando José de Oliveira Neto

Adriano Augusto Peclat de Paula
Antônio Gomes Franqueiro
Antônio Gomes Teles
João Paulo de Bessa Teixeira
Luana Gomes Alves
Nilson Pereira Pinto

ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
Diogo Clemente
Edward Esteves Pereira
Elecy Messias de Oliveira
José Ricardo Costa
Loretta Soares Campos Oliveira
Patrícia Carneiro de Brito
Rejane Nakano
Rosemary Gusmão Crocetti
Sérgio Alberto Cunha Vêncio

PREVENÇÃO
Geraldo Henrique Mascarenhas da Silva

GRUPO DE APOIO PALIATIVO
AO PAC. ONCOLÓGICO
RADIOTERAPIA
Carolina Martinelli Bezerril
Carlos Figueiredo Bezerril
Jean Teixeira de Paiva
Niceana Maya Aires Freitas
Rubens Augusto Ramos Júnior

ORTOPEDIA

TECIDO CONJUNTIVO

Daniel Labres da Silva Castro
Fabiano Inácio de Souza
Rogério de Andrade Amaral

Eduardo Sabino de Souza Lima
Roberto Cézar de Conti
Luiz de Paula Silveira Júnior
Vinícius Maciel Basílio Barbosa

ONCOLOGIA TORÁCICA
Frederico Pereira Monteiro
Roberto César Cândido Fernandes
PRONTO ATENDIMENTO
Luiz Caetano da Silva
Paula Monteiro Amorim
PATOLOGIA CLÍNICA
Vicente Raul Chavarria Irusta
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TERAPIA INTENSIVA
Beatriz Cardozo da Silveira
Carlos Manoel do Carmo Filho
Carolina Borges Basílio
Ezio Caetano Morais
Frederico Augusto Garcia Rocha
Frederico Lucas Freitas
Rodrigo Rocha Lima Rodrigues
Ulisse Luis Dias
Wellington José Dos Santos

Antônio Gomes Teles
Marco Aurélio Nascimento Borges de Souza

CORPO CLÍNICO/UOA
Abmael Silvério da Silva - Ginecologista
Adilson Gomes Nogueira - Radiologista
Agnaldo Pereira - Dermatologista
Alexandre Menezes de Brito - Gastroenterologista/Proctologista
Ana Flávia Vilela Gonçalves - Oncologista
André Maurício Ferrari Beltrão - Cabeça e Pescoço
Antônio Paulo Machado Gontijo - Cabeça e Pescoço
Caied Salin - Gastroenterologista
Carlos Figueiredo de Bezerril - Radioterapia
Eliseu José Fleury Taveira - Oncologista
Frederico Xavier de Moraes - Urologista
João Bosco Machado da Silveira - Mastologista
João Ormindo Beltrão Barros - Gastroenterologista/Proctologista
Keyci Shizue Ito Tabata - Radioterapia
Luiz Cláudio Rodrigues Alves - Urologista
Renato Moreira Aguiar - Cabeça e Pescoço
Roberson Guimarães - Mastologista
Sérgio Batista dos Santos - Ginecologista
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Mas, no seu dia-a-dia, esses proﬁssionais
deparam-se com situações que exigem esforços
emocionais e, muitas vezes, físicos. Os proﬁssionais de
enfermagem são os membros da equipe de saúde que
usualmente permanecem lado a lado com os
pacientes durante todo processo saúde-doença, o que
os tornam elementos primordiais para o sucesso do

tratamento. Figuram também como minimizadores dos
desconfortos trazidos por todo processo da doença
oncológica do paciente, principalmente no que diz
respeito aos possíveis tratamentos a serem
empregados, sejam eles cirúrgicos, quimioterápicos ou
outros.
Acelerador Linear/Setor de Radioterapia

RADIOTERAPIA
Referência no Centro-Oeste do país, a
Radioterapia da ACCG oferece tratamento de alta
qualidade a milhares de pacientes. Mesmo com
diﬁculdades, o ano de 2014 foi de várias conquistas e
melhorias no atendimento radioterápico.
Após 28 anos de uso, o Acelerador Linear mais
antigo do Setor de Radioterapia do Hospital Araújo
Jorge foi substituído por um equipamento moderno,
um Acelerador Linear Elekta Compact, com
capacidade para atender a mais de 100 pacientes por
dia.
Enfermeira da ACCG

405

colaboradores

(Equipe da
Enfermagem ACCG)

ENFERMAGEM ACCG
Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem formam um dos mais importantes grupos de trabalho da
ACCG. Diariamente, esses proﬁssionais assumem o compromisso de prestar assistência humanizada, de qualidade,
individualizada, sistematizando o cuidado integral ao paciente.
Para manter a equipe sempre bem preparada técnica e emocionalmente, são realizadas, pela Superintendência
de Desenvolvimento Humano, atividades de capacitação e de motivação. Em 2014, por exemplo, foi promovido, pelo
Instituto de Ensino e Pesquisa, o IV Simpósio de Enfermagem Oncológica, oportunidade para apresentar e debater a
implementação de estratégias para segurança do paciente com câncer.
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O equipamento foi adquirido através de verba
própria e auxílio do Tribunal de Justiça de Goiás, e
trouxe mais segurança e qualidade às aplicações.

251.812

aplicações de radioterapia/ano
RELATÓRIO ANUAL 2014
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Angeles (UCLA) - para participarem da reunião semanal
de radiocirurgia, na qual são discutidos casos de
pacientes de forma multidisciplinar, em conjunto com o
setor de Radioterapia, Neurocirurgia, Onco-Pediatria,
Oncologia Clínica e Radiologia.
Essa complexidade do tratamento radioterápico
converge com o grande volume de pacientes que
precisam do atendimento, produzindo uma equação
que exige organização e controle de processos para
otimizar as práticas de trabalho. Dessa forma, com um
ﬂuxo de cerca de 350 pacientes por dia, a radioterapia do
HAJ foi palco de mais um evento Kaizen (promovido em
parceria com a Lure Consultoria), durante o qual foram
realizadas mudanças internas para melhorar o
atendimento no setor.

Drª. Keyci Shizue Ito Tabata Médica radioterapeuta exclusiva da UOA.

1.119

aplicações de
radiocirurgia/ano
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Na Unidade Oncológica de Anápolis, a
radioterapia também ganhou reforço inédito, com a
contratação da médica radioterapeuta Dra. Keyci Shizue
Ito Tabata, cuja atuação é exclusiva na unidade.
O ano que passou não deixou de proporcionar
aperfeiçoamento técnico-cientíﬁco aos proﬁssionais de
radioterapia. O IV Workshop de Gliomas, evento
coordenado pelos médicos Dra. Nilceana Maya Aires
Freitas e Dr. Jean Teixera de Paiva, ambos proﬁssionais do
Hospital Araújo Jorge, trouxe convidados renomados da
área de Tumores do Sistema Nervoso Central - que
vieram de São Paulo, Brasília e da Universidade de Los

Também como serviço da radioterapia, o
Hospital Araújo Jorge oferece o tratamento de
braquiterapia. A técnica consiste na aplicação da
radiação internamente (a fonte é colocada em contato
direto ou muito próxima ao órgão a ser irradiado)
realizadas em caráter ambulatorial, semanalmente (uma
ou duas vezes por semana), por aproximadamente 30
minutos.
A principal diferença entre a radioterapia
tradicional e a braquiterapia é que enquanto na primeira
a fonte de radiação está longe do tumor, na
braquiterapia, a radiação ﬁca próxima ou em contato
com ele, poupando assim tecidos sadios.

1.073

aplicações de braquiterapia/ano

Espaço para quimioterapia

QUIMIOTERAPIA
Trabalhar com uma equipe multidisciplinar e
disposta a melhorias constantes é essencial para a
Quimioterapia do Hospital Araújo Jorge. Prova disso é
a grandiosa mudança estrutural que foi realizada no
setor em 2014, tranformando-o em um ambiente
aconchegante, moderno, diferenciado e exclusivo aos
pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).
O espaço, com 377,23 m², foi completamente
reformado, ampliado, climatizado e adequado ao
atendimento do paciente, contando, inclusive, com
32 poltronas especiais de quimioterapia que foram
doadas pela SAMA - S.A. MINEIRAÇÕES ASSOCIADAS.
RELATÓRIO ANUAL 2014

A ala, dividida em duas amplas salas de
aplicações de quimioterápicos, é utilizada para o
tratamento ambulatorial do setor, que anteriormente
recebia cerca de 70 pacientes por dia e, hoje, atende a
mais de 90, proporcionando um aumento de 36%. Além
desse crescimento, a conquista trará outros benefícios,
como a facilidade na locomoção dos pacientes e a
atuação de maneira sinérgica e eﬁcaz da equipe
multiproﬁssional do setor.

78.938

doses ministradas
/ano

Outro diferencial do tratamento quimioterápico
do Hospital Araújo Jorge é a área especíﬁca para as
sessões de quimioterapia para as crianças e
ACCG • Associação de Combate ao Câncer em Goiás
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11.266

cirurgias/ano

adolescentes do Setor de Oncologia Pediátrica.
Localizada no 4º andar do hospital, a sala foi projetada de
modo que nenhum paciente internado precise
deslocar-se pelo prédio para receber as doses,
melhorando a qualidade de vida de quem está
fragilizado pelo tratamento
Na Unidade Oncológica de Anápolis, a
conquista de 2014 veio através da contratação de
oncologista clínica Ana Flávia Vilela Gonçalves, exclusiva
para a unidade. Sua presença confere um aumento na
qualidade do tratamento, uma vez que não é mais
necessário deslocar um médico de Goiânia para atender

aos pacientes da oncologia clínica, acolhendo com
maior dedicação os pacientes de Anápolis e municípios
vizinhos.
Nada lembra o cenário desolador do começo de
2012, quando tratamentos eram interrompidos pela
falta de quimioterápicos. Hoje, todos os pacientes
recebem o medicamento corretamente, conforme
estabelecido no protocolo. Isso é feito de forma clara e
certiﬁcada, uma vez que tanto os pacientes do HAJ
quanto os da Unidade Oncológica de Anápolis (UOA)
são criteriosamente identiﬁcados, obedecendo a
normas de segurança.

CIRURGIA
No Centro Cirúrgico do Hospital Araújo Jorge, o
trabalho é realizado por uma equipe integrada por mais
de 100 proﬁssionais, entre enfermeiros, técnicos de
enfermagem, médicos, com nove salas cirúrgicas, sala de
Centro Cirúrgico do
Hospital Araújo Jorge

recuperação pós-anestésica com oito leitos e duas salas
de espera para a fase pré-operatória.
O local é restrito, com acesso limitado ao
público, garantindo o controle de infecção hospitalar.
Após a cirurgia, o paciente é encaminhado à sala de
recuperação pós-anestésica, onde é monitorado
segundo os níveis de consciência, mobilidade de
membros, metabolismo de medicamentos,
sensibilidade dolorosa, oxigenação sanguínea e outros
sinais. Só depois deste período de recuperação o
paciente é transferido para a enfermaria ou
apartamento.
As mais de 1.000 cirurgias realizadas
mensalmente no Hospital Araújo Jorge estão cada vez
mais modernas e seguras. Em 2014, os investimentos da
Diretoria Interventora no Centro Cirúrgico bateram
recorde. Em menos de dois anos, foram investidos cerca
de R$ 730.000,00. Dentre estas conquistas, estão: 2 torres
de videocirurgia, mesas cirúrgicas elétrica; sistemas
(carrinhos) de anestesia; monitores com capnograﬁa;
focos cirúrgicos; bisturis cirúrgicos elétricos.
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ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS
Diretoria Interventora. As aquisições foram importantes
para o aprimoramento dos serviços prestados no setor.

O Setor de Esterilização de Materiais do Hospital
Araújo Jorge é responsável pelos processos de limpeza,
inspeção, classiﬁcação, empacotamento, esterilização,
controle de qualidade da esterilização, armazenamento
temporário e distribuição dos materiais aos setores.

Para a enfermeira Marizete Tavares, responsável
pelo setor, a aquisição das autoclaves proporciona mais
agilidade no processo de esterilização na instituição,
especialmente a instalada ano passado. “Este
equipamento está substituindo o antigo, o qual
apresentava constantes problemas. Este é bem
moderno e maior que as demais máquinas do setor.
Possui capacidade para 700 litros e porta automática,
uma tecnologia que contribui muito para o seu
funcionamento. Além disso, garante grande segurança,
qualidade no trabalho e facilidade para quem o
manuseia, evitando possíveis riscos ocupacionais”,
comenta.

O trabalho inicia com a entrega dos materiais
das unidades de assistência direta aos pacientes. Entre
os números de 2014, destaque para a média mensal de
515.899 itens esterilizados, sendo todos aprovados nos
processos de qualidade do setor, desde a limpeza,
inspeção, preparo, registro, esterilização, desinfecção e
identiﬁcação até a distribuição.
Em 2013 e 2014, o setor ganhou duas novas
autoclaves, fruto das conquistas alcançadas pela
política de transparência e controle orçamentário da

TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA
A Divisão de Transplante de Medula Óssea do
Hospital Araújo Jorge foi criada em 2000 e é o primeiro e
único serviço credenciado pelo Ministério da Saúde
para este tipo de procedimento em todo centro-oeste e
Distrito Federal pelo Sistema Único de Saúde,
integrando-se a um seleto grupo de instituições
brasileiras que operam em todas as modalidades:
alogênico aparentado e autólogo ou autogênico.

ano, atendendo pacientes de várias regiões brasileiras,
com alta qualidade e complexidade, composta por uma
equipe interdisciplinar que contempla médicos,
enfermeiros, ﬁsioterapeutas, assistentes sociais e
psicológicos. A área possui quatro leitos para o
atendimento de transplantados, oito leitos voltados para
o serviço de hemoterapia e dois leitos/dia para o
atendimento ambulatorial pós-transplante.

A divisão realiza, em média, 50 transplantes por
RELATÓRIO ANUAL 2014
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UTI

ANATOMIA PATOLÓGICA

O ano de 2014 foi de melhorias importantes para
a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Araújo
Jorge. Começaram a funcionar 04 novos leitos,
conquista especial diante do cenário goiano, onde
vagas de UTI são raras e altamente concorridas.

Um serviço essencial para garantir a veracidade
do diagnóstico e assim determinar o mais preciso
tratamento para cada paciente. Esse é o grande
diferencial da Anatomia Patológica do Hospital Araújo
Jorge, que é composta por proﬁssionais altamente
especializados no diagnóstico molecular dos mais
variados tipos de câncer.

Concomitantemente, a equipe da UTI foi
ampliada de forma estratégica, passando de uma
enfermeira responsável, ao mesmo tempo, pela
assistência e supervisão, para 5 enfermeiras.

PRONTO ATENDIMENTO
Depois da reforma ﬁnalizada no começo de 2014,
que contemplou a pintura interna, rede elétrica,
climatização, revestimento cerâmico e instalações hidrosanitárias, o Setor de Pronto Atendimento (SPA) do
Hospital Araújo Jorge passou por uma mudança
estratégica, responsável por uma verdadeira revolução
no atendimento aos pacientes.
Isso porque, pela primeira vez, foi contratada
uma proﬁssional médica especíﬁca para o setor. Sua
presença e análise pragmática permitiram que o ﬂuxo
de pacientes fosse otimizado, evitando ﬁlas e demora.

11.337

Atendimentos no SPA
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UTI do Hospital Araújo Jorge

identiﬁcar os aspectos anátomo-patológicos do tumor
e informações que determinam o perﬁl do câncer, seu
tipo histológico (que pode variar entre mais de 800), o
grau de malignidade da doença.
A partir desse exame, é possível oferecer
diagnóstico de qualidade, proporcionando mais
segurança aos médicos.

42.080

exames
anátomo
patológicos/ano

Com o material coletado na biópsia é possível

PATOLOGIA CLÍNICA
A Patologia Clínica trabalha oferecendo suporte
a todos os serviços do Hospital Araújo Jorge e Unidade
Oncológica de Anápolis, aos quais assiste amplamente,
em tempo integral, de forma ininterrupta.

O setor realiza todos os exames solicitados
pelos médicos para pacientes do internamento ou do
ambulatório. Em 2014, foram realizados quase 24.000
exames por mês.

286.178
exames / ano

ENDOSCOPIA
Ainda em relação ao suporte de diagnóstico
oferecido pela ACCG, podemos destacar a endoscopia
digestiva, um método de investigação de doenças do
esôfago, estômago e intestinos com o auxílio de tubos
ﬂexíveis introduzidos pela cavidade oral (endoscopia
digestiva alta) ou anal (colonoscopia). Os exames
permitem visualizar a mucosa (revestimento interno)
do tubo digestivo e realizar detalhada avaliação, assim
como coletar material ou mesmo realizar pequenas
cirurgias.

RELATÓRIO ANUAL 2014

Na prevenção do câncer, o método é bem
estabelecido, especialmente do câncer de estômago,
esôfago e intestino grosso. Pequenas lesões podem ser
removidas durante o procedimento endoscópico,
evitando-se desta forma cirurgia convencional.
A endoscopia, como um todo, evoluiu muito
nas últimas décadas e constitui uma importantíssima
ferramenta no tratamento oncológico da Instituição.

ACCG • Associação de Combate ao Câncer em Goiás
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GAPPO

FISIOTERAPIA

O Grupo de Apoio Paliativo ao Paciente
Oncológico (GAPPO) desenvolve um trabalho
interdisciplinar que visa promover o alívio da dor e de
outros sintomas estressantes, reaﬁrmar a vida e
possibilitar que a morte seja vista como um processo
natural, integrar aspectos psicossociais e espirituais ao
cuidado, oferecer suporte que auxilie a família e os entes
queridos a sentirem-se amparados durante todo o
processo da doença.

A ﬁsioterapia atua na promoção da qualidade
de vida do paciente durante o tratamento. Sabe-se que
o atendimento ao paciente oncológico exige um
cuidado especial e individualizado, por isso a
ﬁsioterapia realiza atendimento multidisciplinar em
busca da reabilitação completa dos pacientes.

GRUPO DE APOIO PALIATIVO AO PACIENTE ONCOLÓGICO

1.095

doadores/mês

Banco do Hospital Araújo Jorge

Hoje, o GAPPO conta com médicos, psicóloga,
assistente social, enfermeira, conselheira espiritual,
voluntários e um motorista.

Atenção à saúde funcional da população, com
especial cuidado ao paciente em tratamento
oncológico, é tarefa diária da ﬁsioterapia da Instituição.

BANCO DE SANGUE
Garantir qualidade, presteza e comprometimento
com foco na melhoria da prestação de serviços, é
imprescindível no Banco de Sangue. Além de atender
doadores, o setor realiza o importante trabalho de fornecer
produtos e serviços hemoterápicos, com segurança e
credibilidade para toda a Instituição, prestando, também,
serviços para empresas particulares de Goiânia.
O ano de 2014 foi marcado pelo envolvimento da
sociedade com a doação de sangue. Várias empresas,
órgãos e grupos em geral promoveram campanhas para
ajudar a aumentar os estoques do Banco de Sangue,
como a já tradicional “QG Até na Veia”, Polícia Militar,
Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, Polícia
Rodoviária Federal, Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, Lure Consultoria, time de futebol
americano Tigres Vila Nova, entre outros.
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Paciente realizando o
exame de mamograﬁa no
Setor de Imagem do
Hospital Araújo Jorge.

IMAGEM
Os exames de imagem, como mamograﬁa,
radiograﬁa e ultrassonograﬁa são realizados nas duas
unidades operacionais de assistência à saúde da ACCG,
Hospital Araújo Jorge e Unidade Oncológica de
Anápolis.
Graças ao comprometimento do Setor de
Imagem de ambas as unidades, e da parceria das
Secretarias Municipais de Saúde de Goiânia e de
Anápolis, pela primeira vez, foi possível a realização de
mais de 2 mil exames de mamograﬁas durante a
campanha do Outubro Rosa (efetivados entre outubro,
RELATÓRIO ANUAL 2014

novembro e dezembro).
Além disso, foram adquiridos e instalados dois
equipamentos novos no Hospital Araújo Jorge ano
passado: um tomógrafo e um conjunto de digitalização
de imagens radiológicas (CR). O primeiro garantiu um
aumento de até 50% no número de exames por dia. O
segundo substituiu o antigo sistema, que era
analógico, no qual as impressões de Raios-X e
mamograﬁas eram realizadas através do sistema
químico.

ACCG • Associação de Combate ao Câncer em Goiás

49.294

exames de
mamogra as/ano
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SERVIÇO SOCIAL

NUTRIÇÃO

645.978

mil refeições
servidas/2014

O cotidiano da Nutrição e Dietética se baseia na
responsabilidade da alimentação equilibrada de
pacientes, acompanhantes e colaboradores, somando
mais de 645 mil refeições servidas em 2014.
O Setor de Nutrição e Dietética do Hospital
Araújo Jorge está dividido em duas áreas: Produção de
alimentos - responsável pela elaboração de cardápios

especializados para pacientes, acompanhantes e
empregados, baseados nas técnicas recomendadas
pelos órgãos de saúde; e Nutrição Clínica: setor
responsável pelo tratamento dos pacientes, como
avaliação nutricional, planejamento do suporte
nutricional, suporte oral, nutrição enteral, nutrição
parenteral total (NPT) e alimentação na quimioterapia.

Psicólogo do HAJ

um trabalho para assimilação de seu diagnóstico e o
acolhimento frente à doença.
A partir do diagnóstico médico, o psicólogo
procura oferecer orientações que possam munir o
paciente de estratégias de enfrentamento da doença,
como a compreensão de seu tratamento,
conseqüências, efeitos e possíveis reações colaterais
(físicas e emocionais).
Tudo isso permite que o paciente e seu
acompanhante ganhem melhorias na qualidade de vida,
uma vez que lhes é oferecido um espaço de suporte
nesse momento, de forma multidisciplinar.
Os atendimentos psicológicos na ACCG são
focados, e com objetivos deﬁnidos, que podem envolver
a orientação e a psicoterapia. Exemplo disso é o trabalho
feito exclusivamente com as crianças e adolescentes em
tratamento no Setor de Oncologia Pediátrica,
resgatando a autoestima da criança para uma melhor
compreensão das possibilidades de tratamento e
favorecendo a adaptação à nova realidade de vida.
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mais especializado para os casos do Setor de Oncologia
Pediátrica, onde uma assistente social especíﬁca para o
setor trabalha buscando extrapolar o imediatismo,
aproveitando para dar início ao processo de
participação das crianças/adolescentes e família no
percurso de seu diagnóstico e tratamento.
Na Unidade Oncológica de Anápolis, o paciente
também é acolhido pelo trabalho de uma assistente
social, cuja atividade é exclusiva para a unidade.

No Hospital Araújo Jorge, esse cuidado é ainda

PSICOLOGIA
O atendimento psicológico na ACCG busca
promover a integração social do paciente, a partir de

O paciente e a família que se encontram diante
de uma doença oncológica podem ﬁcar mais
vulneráveis em relação a seus direitos. Nesse sentido, a
missão do assistente social é atendê-los, respeitando
sua privacidade e individualidade, e os princípios
éticos da proﬁssão. A atuação do assistente social
contribui para que o paciente tenha acesso à garantia
dos direitos sociais e do exercício da cidadania, mesmo
durante esse período de ansiedade e dúvida.

Musicoterapia do HAJ

MUSICOTERAPIA
Não é fácil para os pacientes afastar a ansiedade
relativa à doença e ao efeito do tratamento. Poucas
instituições de saúde, porém, têm o privilégio de contar
com uma alternativa tão enriquecedora, como a
musicoterapia.
No Hospital Araújo Jorge, esta técnica é aplicada
aos pacientes do Setor de Oncologia Pediátrica, que,
muitas vezes, passam dias, até meses, internados,
vivendo limitados ao ambiente hospitalar. Para manter o
pensamento lúdico e sonhador das crianças e
adolescentes, todos os dias pela manhã, a
musicoterapeuta Lara Teixeira Karst usa instrumentos
musicais em atividades diversas e personalizadas para
cada caso. “Eles respondem muito bem à intervenção
sonoro-musical. O fazer musical age como
transformador do estado emocional e físico das crianças
e adolescentes em tratamento oncológico”. explica a
proﬁssional.
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VOLUNTARIADO
A Coordenação de Voluntários dirige o trabalho de
cerca de 300 voluntários que atuam em diversos
projetos no Hospital Araújo Jorge. Os voluntários são
selecionados anualmente. Os interessados passam por

Atividade / Projeto

avaliação psicológica e frequentam um curso de
preparação até serem designados para um dos mais de
20 projetos da Instituição, conforme exemplos abaixo:

Objetivo

Assistência ao
leito hospitalar

Proporcionar, ao paciente, acompanhamento individual,
amigável e companheiro.

Mãos generosas

Confecção de produtos diversos (bordados, artesanatos,
tecido, gesso, vidro, tapetes, etc.)

Moda & Beleza

Melhorar a autoestima dos pacientes em tratamento
quimioterápico, a partir da aparência. Dentre as atividades,
destacamos a arte de amarrar lenços; maneiras de vestir aliado ao
biotipo do paciente; Dentre outras.

O cina de trabalho
(Costura)

Confeccionar e reformar vestuário da instituição.

Chá das nove horas

Levar chá e bolachas a pacientes carentes e respectivos
acompanhantes em todos os ambulatórios da instituição.

Os efeitos da paralisia infantil nunca foram
motivo de imobilidade para Romildo dos Santos. Desde
pequeno, ensinado pela mãe, ele foi aprendendo a
cuidar de si mesmo e compreendendo que era capaz de
seguir uma vida comum, mesmo sobre uma cadeira de
rodas. Hoje, nadador paraolímpico e ciclista, ele mora
sozinho, a 2 mil km da família.
Mas conquistar a independência nunca foi o
suﬁciente para ele. Depois de acompanhar a luta de um
amigo contra um câncer, há quatro anos, Romildo
percebeu que cuidar da própria vida é muito pouco;
decidiu tornar-se voluntário no Hospital Araújo Jorge.
Desde então, 3 vezes por semana, ele acorda às
5h, percorre 5 quarteirões, pega 3 ônibus seguidos e
trabalha 7 horas por dia como voluntário, ajudando os
pacientes, especialmente os mais velhos, a lidar com a
rotina hospitalar. “Mesmo com as diﬁculdades todas, já
são 4 anos de luta por amor ao próximo e por isso não
vou desistir. Toda vez que saio daqui, sinto que subi um
degrau na escala da vida. Parece que levantei e andei”,
reﬂete o voluntário.

Romildo dos Santos - Voluntário do HAJ

Capelania
54

Dar apoio espiritual aos pacientes e acompanhantes.
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FONOAUDIOLOGIA
Pacientes submetidos a cirurgias de cabeça e
pescoço, além da quimioterapia e radioterapia, podem
sofrer alterações na cavidade oral, faringe, laringe e
sistema nervoso, o que diﬁculta a comunicação oral e a
alimentação.
O Hospital Araújo Jorge oferece esse trabalho
de apoio para que o proﬁssional possa avaliar,

diagnosticar e identiﬁcar o momento de intervenção
para o auxílio desses pacientes.
O enfoque do trabalho fonoaudiológico é
direcionado, portanto, às seqüelas dos tratamentos e
não à doença em si, auxiliando na qualidade de vida dos
pacientes.

512

consultas de
fonoaudiologia
/ano

ODONTOLOGIA
A condição bucal pode inter ferir no
tratamento oncológico, e vice-versa. Dessa forma, a
ACCG p o s s i b i l i t a q u e o p a c i e n te te n h a u m
acompanhamento de sua saúde bucal, a partir do
trabalho da equipe de odontólogos, contribuindo
tanto na continuidade do tratamento oncológico,
quanto na prevenção, diagnóstico e tratamento de
efeitos colaterais.

Farmacêutico manipulando medicamento.

FARMÁCIA

mais de

76.500 milhões

itens
dispensados/ano
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A Farmácia do Hospital Araújo Jorge funciona
ininterruptamente, por meio de um sistema eﬁciente e
seguro, que permite a rastreabilidade completa dos
medicamentos distribuídos. Para isso, é utilizado um
sistema de distribuição por dose unitária para os
comprimidos e soluções orais, e individualizada para
os medicamentos injetáveis.
Seu principal objetivo é promover o uso
racional de medicamentos e produtos para saúde,

Uma boa condição de saúde bucal é importante
para o tratamento do câncer e é visando o sucesso deste
tratamento que o serviço de odontologia da ACCG
oferece esse acompanhamento antes, durante e após o
tratamento, minimizando assim focos de contaminação
bucal e melhorando a qualidade de vida.
Manual de Precauções de Infecções do SCIH,
cuja produção foi iniciada em 2014.

CONTROLE DE INFECÇÃO

prestando assistência farmacêutica integrada, segura,
com qualidade, ética e humanismo. Para garantir a
qualidade do serviço, uma equipe de 45 proﬁssionais
entre farmacêuticos, técnicos e auxiliares, atuam de
maneira dinâmica e padronizada.

O Setor de Controle de Infecção Hospitalar
(SCIH) do Hospital Araújo Jorge atua com o objetivo de
contribuir com a segurança do paciente e a prevenção
e controle de infecções, de duas formas, a normativa e a
educativa.

Na Unidade Oncológica de Anápolis, há também
uma Farmácia, onde são manipulados cerca de 50
medicamentos quimioterápicos por dia, a partir do
trabalho dos proﬁssionais exclusivos da unidade.

O SCIH estabelece as regras a serem seguidas
por todos os proﬁssionais da saúde do hospital, no
sentido de minimizar os riscos para a ocorrência de
infecção hospitalar.
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CURATIVOS
O Setor de Tratamento de Feridas do Hospital
Araújo Jorge oferece tratamento especializado no
cuidado de feridas, ostomias e drenos. O trabalho da
equipe formada por enfermeiros e técnicos de
enfermagem é importante para os pacientes que
passaram por cirurgias.
Com atendimento do Setor de Feridas no pré e
pós-operatório os resultados são positivos, como a
diminuição de riscos de infecção hospitalar,
padronização dos cuidados e, principalmente, a
reinserção social e ganhos de qualidade de vida.
Exemplo disso foi a criação da Divisão do
Programa dos Ostomizados (DPO), através de um
convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de
Goiânia, para a entrega de dispositivos de colostomia e
urostomia (bolsas). É o único local no estado de Goiás
que realiza a distribuição destas bolsas, gratuitamente,
aos pacientes oncológicos.

Segundo a enfermeira responsável pela
coordenação do serviço, Leila Dalva de Morais Assis, a
DPO entra com um trabalho pré e pós-operatório,
contribuindo para deixar os pacientes preparados para o
procedimento. Esse atendimento é feito por uma
enfermeira capacitada e exclusiva, e envolve os serviços
de Aparelho Digestivo, Ginecologia e Mama, Tecido
Conjuntivo e Urologia.
Tudo isso proporciona melhor qualidade de vida
aos pacientes, uma vez que oferece mais orientações,
melhor localização do estoma, garantia das bolsas e
acessórios e acompanhamento direto com proﬁssional
qualiﬁcado. “Tenho um carinho especial por pacientes
ostomizados, com o tempo, vamos criando vínculo com
eles. Para realizar este trabalho é necessário gostar da
proﬁssão, ter dedicação e amor ao próximo”, declara a
enfermeira.

ARQUIVO MÉDICO
Por trás do atendimento no Hospital Araújo
Jorge e Unidade Oncológica de Anápolis, existe muito
trabalho e comprometimento para cumprir o desaﬁo
de oferecer assistência para mais de mil pacientes
diários entre casos novos e retornos. Um dos requisitos
para agregar agilidade no atendimento aos pacientes
é a organização do arquivo médico.
Por isso, a missão do Setor de Arquivo Médico
é manter a guarda e o zelo dos documentos gerados
para a composição do prontuário do paciente e para o
apoio adequado à pesquisa oncológica. Em 2014, o
Setor de Arquivo Médico do Hospital Araújo Jorge
58

passou por melhorias em seus processos e por uma
reorganização do espaço físico, a partir do trabalho de
melhoria contínua entre os colaboradores do setor.

14.483

prontuários abertos/ano
(HAJ e UOA)

Setor de Arquivo Médico
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06

ENSINO E
PESQUISA

ENSINO E PESQUISA

PESQUISA

Para promover a assistência, o ensino e a pesquisa
em cancerologia, a Associação de Combate ao Câncer em
Goiás fundou o Centro de Estudos do Hospital do Câncer.
Hoje denominado Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), uma
das três unidades operacionais da ACCG.

se revertem para os pacientes e a sociedade. A importância
da produção de conhecimento cientíﬁco e a formação de
proﬁssionais para o setor de saúde, sob a gestão do IEP, têm
sido reconhecidas por especialistas, organizações da área e
pelos próprios alunos.

O IEP não se dedica diretamente à assistência, mas
para o desenvolvimento da Educação e da Pesquisa em
Saúde. Para a ACCG, a Pesquisa e o Ensino são áreas que
contribuem para o avanço da qualidade, da excelência e da
capacidade de inovação da Instituição, com benefícios que

O leque de atuação do IEP vai desde uma simples
pesquisa em oncologia feita por um estudante de ensino
médio até a formação especializada de proﬁssionais
graduados e pós-graduados.

Oferecendo ao pesquisador todo o apoio necessário à pesquisa de ponta, o IEP destaca-se no cenário acadêmico do estado. A
produção cientíﬁca vem crescendo a cada ano em volume, conforme quadro a seguir:

Projetos de pesquisa - IEP
Pesquisador

Número Nome do projeto

ENSINO
Os cursos organizados pela unidade reﬂetem a
importância da organização para o meio acadêmico. A PósGraduação manteve, além dos seus 26 residentes, 97
estagiários de nível superior e mais 31 de nível técnico, por
meio de convênios e parcerias com instituições diversas,
como a Universidade Federal de Goiás, PUC-Goiás,
Associação Goiana das Técnicas Radiológicas, entre outros.
Na área da Pós-Graduação, em 2014, foram
realizados 05 cursos de especialização e aperfeiçoamento
lato sensu, com 183 inscritos, sendo eles: IV Simpósio de
Enfermagem Oncológica; X Curso Básico de Oncologia; II
Curso de Extensão em Cuidados Paliativos; Curso de
Aperfeiçoamento Técnico em Radioterapia e Especialização
em Psicologia da Saúde e Hospitalar.

Data

01

“Mo25757 – Estudo de extensão multicêntrico, de braço único, aberto,
de bevacizumabe em pacientes com tumores sólidos recebendo o
tratamento do estudo com bevacizumabe no ﬁnal de um estudo
patrocinado pela F. HOFFMANN LA ROCHE E/OU GENENTECH.”

Ruﬀo de Freitas Júnior

28/03/2014

02

“O uso das redes sociais virtuais e dados clínicos para análise e auxílio
no tratamento do câncer.”

Celso Gonçalves Camilo Júnior

22/04/2014

03

“Avaliação do stress em colaboradores da saúde do SESI cat Goiânia.”

Rafaella Cunha P. Silva

26/04/2014

04

“Tumores cerebrais na infância e adolescência. Investigação da díade
mãe e ﬁlho.”

Patrícia Marinho Gramacho

06/06/2014

05

“Grupo terapêutico como instrumento de apoio a adolescente em
tratamento oncológico.”

Patrícia Marinho Gramacho

06/06/2014

06

“Avaliação da rede integrada de serviços de atenção a saúde com
ênfase no câncer do colo de útero, segundo os parâmetros de
estrutura, processo e resultado.”

Rita Goreti Amaral

13/06/2014

07

“Adaptação e qualidade de vida do paciente renal crônico em
tratamento de hemodiálise”.

Vanessa Cunha de Sousa

20/06/2014

08

“Estudo epidemiógico retrospectivo dos casos operaos de câncer de
cabeça e pescoço do HAJ o período de 2003 a 2010.”

Eneida Franc Venco

20/06/2014

09

“00818C00001 – Estudo fase II, randomizado, duplo cego, controlado
com placebo, multicêntrico de olaparib em monoterapia de
manutenção em sujeitos de pesquisa com câncer de ovário recidivante
sensível a platina com mutação no BRCA (estágio III – IV FIGO) de
primeira linha a base de platina.”

Ruﬀo de Freitas Júnior

24/06/2014

Formatura de Residentes 2014
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Projetos de pesquisa - IEP
Número Nome do projeto

Pesquisador

Data

“00818C00002 – Estudo fase II, randomizado, duplo cego, controlado
com placebo, multicêntrico de olaparib em monoterapia de
manutenção em sujeitos de pesquisa com câncer de ovário recidivante
sensível a platina com mutação no BRCA que apresenta resposta
completa ou parcial após quimioterapia a base de platina.”

Geraldo Silva Queiroz

11

“Estudo do perﬁl sociodemográﬁco e clinico-patologico dos casos
operados de câncer de cabeça e pescoço no Hospital Araújo Jorge no
período de 2013 a 2010.”

Eneida Franco Vêncio

11/07/2014

12

“Triagem nutricional em pacientes oncológicos idosos: um estudo
multicêntrico luso-brasileiro”

Lilianne Carvalho Santos Roriz

13

“Estudo de fase III, randomizado, multicêntrico, aberto comparando
trastuzumabe mais pertuzumabe mais taxano após antraciclinas
versus trastuzumabe entansina mais pertuzumabe após antraciclinas
como terapia adjuvante em pacientes com câncer de mama primário,
HER2 – positivo e operável”.

14

10

64

Projetos de pesquisa - IEP
Número Nome do projeto

Pesquisador

Data

(GSK1120212) versus dois placebo no tratamento adjuvante de
melanoma de alto risco com mutação BRAFV600 positiva após
ressecção cirúrgica.”

24/06/2014
21

“Carcinoma adenóide cístico: caracterização clínica e patológica dos
casos de Hospital de Referência do SUS no Estado de Goiás, Hospital
Araújo Jorge.”

Marilia Oliveira Morais

22/08/2014

22

“Seroma pós cirurgia para câncer de mama: sinais, sintomas e técnica
de drenagem”.

Nayane Ketles Pereira Oliveira

22/08/2014

21/07/2014

23

“Avaliação da expressão tônica de BRAF CITEO – 1 P300 E IGFB7 em
carcinoma papíliferos de tireóide.”

Wilmar José Manoal

26/08/2014

Ruﬀo de Freitas Júnior

23/07/2014

24

Ruﬀo de Freitas Júnior

11/11/2014

“A importância do vínculo terapêutico psicológico como facilitador do
processo de individualização: relato de caso oncológico.”

Patrícia Rigoni Dantas

31/07/2014
25

Ruﬀo de Freitas Júnior

11/11/2014

15

“Necessidade e satisfação de familiares com paciente internado em
UTI.”

Eleniete Nunes de Oliveira

07/08/2014

“Estudo de fase II, randomizado, duplo-cego controlado por placebo
avaliando letrozol com ou sem BYL719 ou buparlisibe, para tratamento
neoadjuvante de mulheres na pós menopausa com câncer de mama
positivo para o receptor hormonal e negativo para HER2. Protocolo
CBYL719A2201.”

16

“Atuação do psicólogo em uma instituição de longa permanência.”

Fernanda Lima da Cunha

07/08/2014

26

“Avaliação da expressão gênica da BRAF, CITED-1, P300 E IGFBP7 em
carcinomas papilíferos de tireóide.”

Wilmar José Manoel

14/11/2014

17

“Ansiedade e depressão em gestantes no terceiro semestre”.

Flávia da Silva Pires

07/08/2014
27

“Expressão imunoistoquimica de P16 E KI-67 em Associação com
infecção pelo papiloma vírus humano em portadores de carcinoma de
pênis de Goiás: correlação com fatores clínicos e histopatológicos.”

Megmar A. Santos Carneiro

21/11/2014

28

“Perﬁl epidemiológico e avaliação da angiogênese no carcinoma de
pênis no Estado de Goiás.”

Megmar A. Santos Carneiro

21/11/2014

29

“Análise do status dos geniz CARM1, SOX17, DKK3, SFRP2 E W1F1 e tipos
de HPV em câncer cervical e associação com a origem e o
estadiamenteo da neoplasia cervical.”

Silvia Helena dos Santos

24/11/2014

18

“Perﬁl do paciente com câncer de pulmão metastático com mutação
no gene EGFR.”

19

“Contribuições da técnica de coerência cardíaca no controle da pressão
arterial em pacientes do município de Conceição do Tocantins.”

20

“COMBI AD: um estudo fase III, randomizado duplo cego de
debrafenibe (GSK2118436) em combinação com trametinibe

Wanessa Apolinário Martins

Ana Paula Antunes de Aguiar

Maria Márcia de Queiroz

11/08/2014

13/08/2014

14/08/2014

“CT-P6.3.2 Estudo fase 3 duplo cego, randomizado, de grupos paralelos,
contralado por medicação ativa para comparar a eﬁcácia do CT-P6 e
herceptin como tratamento neoadjuvante e adjuvante em pacientes
com câncer de mama inicial HER2 positivo.”
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Em 2014, o Laboratório de Oncogenética e Radiobiologia (DON) prosseguiu com várias pesquisas ﬁnanciadas por
agências de fomento:

Projetos de pesquisa - IEP
Pesquisador

Número Nome do projeto

30

31

32

Número

“Fatores associados ao bem estar psicossocial de pacientes com
sequelas aparentes decorrentes de cirurgia oncológica na região de
cabeça e pescoço.”

Liliane Braga Monteiro dos Reis

“Análise imunohistoquímica dos genes OCT4 e manog em amostras de
melanoma cutâneo.”

Constanza Thaise Xavier Silva

“B3271002 – Estudo fase 3, randomizado e duplo-cego do PF 05280014
combinado a placlitaxel versus trastuzumabe combinado a paclicitaxel
para o tratamento de primeira linha de pacientes com câncer de mama
metastáticos HER2 positivo.”

As contribuições do IEP para a ciência oncológica
consolidam a relevância da instituição no cenário cientíﬁco
brasileiro e até internacional. Uma de suas principais frentes,
o Laboratório de Oncogenética e Radiobiologia do IEP tem
papel de destaque no desenvolvimento de pesquisas sobre
mutações genéticas associadas ao câncer, trabalhando
com os casos atendidos e tratados no Hospital Araújo Jorge.
Com uma equipe de proﬁssionais e estudantes de
graduação e pós-graduação, o laboratório conta com
equipamentos e recursos tecnológicos avançados, que
investigam formas hereditárias de câncer e alterações
genéticas especíﬁcas com potencial prognóstico e
preditivo, utilizando testes de genética molecular. De
acordo com a coordenadora, a biomédica Drª. Vera Saddi, o

Projetos de pesquisa em andamento

Data

Ruﬀo de Freitas Júnior

Projeto

Valor do nanciamento

01/12/2014
01

AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA DE BRAF E IGFP7 EM CARCINOMAS PAPILÍFEROS DE
TIREÓIDE, aprovado pelo Edital Universal Chamada 05/2012 da FAPEG.

R$ 27.631,93

02

ANÁLISE DE MARCADORES MOLECULARES E DA DISTRIBUIÇÃO GENOTÍPICA DO PAPILLOMA
VÍRUS HUMANO (HPV) EM TUMORES ANAIS, aprovado pelo Edital Universal Chamada 05/2012
da FAPEG.

R$ 66.192,00

03

PREVALÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO GENOTÍPICA DO HPV EM CARCINOMAS DE COLO, VAGINA E
VULVA, aprovado pelo Edital Universal Chamada 05/2012 da FAPEG.

R$ 46.204,00

04

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E AVALIAÇÃO DA ANGIOGÊNESE NO CARCINOMA DE PÊNIS NO
ESTADO DE GOIÁS, aprovado pelo Edital PPSUS 2014/FAPEG.

R$ 92.500,00

05

ANÁLISE DA EXPRESSÃO DE micro RNAs POTENCIALMENTE ASSOCIADOS À REGULAÇÃO DE
BRCA1 EM CARCINOMAS DE MAMA TRIPLO-NEGATIVOS, aprovado pelo edital 04/2014DOCFIX/FAPEG/CAPES.

R$ 64.800,00
e bolsa de pós-doutorado
por 24 meses

03/12/2014

22/12/2014

laboratório desenvolve inúmeros projetos de pesquisa
ﬁnanciados pelas agências de fomento (CNPq, FAPEG,
CAPES), em colaboração com instituições de ensino, como
a UFG, a PUC/Goiás e instituições de saúde, como o Instituto
de Patologia Tropical e Saúde Pública de Goiás e Hospital
das Clínicas da UFG.
O laboratório também serve de apoio na formação
de estudantes e proﬁssionais na área de oncologia
molecular, e consequentemente recebe colaboração
destes na realização de diversos projetos e publicações de
trabalhos.

Além das pesquisas, vários trabalhos desenvolvidos no DON foram publicados e aceitos em importantes periódicos
cientíﬁcos nacionais e internacionais.

Artigos completos publicados e aceitos em periódicos especializados
INUMARU, JSS ; GORDO, KIF ; FRAGA JÚNIOR A. C. ; SILVA, A. M. T.C. ; SOUZA-LEAL, CBQ ; AYRES, F.M. ; WASTOWSKI, I.J. ; BORGES, N.F ; SADDI, V.A. .
Analysis of the BRAF V600E mutation in primary cutaneous melanoma. GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH, v. 13, p. 2840-2848, 2014.
AGUIAR, MARINA TAYLA MESQUITA ; BOSSO, NATÁLIA CARELLI DE CASTRO ; LEAL, CAIO BRUNO QUINTA DE SOUZA ; DE LIRA, CLERLHAN FERREIRA,
CABRAL, LÁZARA ALYNE OLIVEIRA ; SILVA, ANTONIO MÁRCIO TEODORO CORDEIRO ; SADDI, VERA APARECIDA . Clinicopathological aspects and
prevalence of human papillomavírus in anal cancer. JOUNAL OF COLOPROCTOLOGY, v. 34, p.76-82,2014.
RAMOS, CAROLINE STEGLICH ; GONÇALVES, ANDRÉIA SOUZA ; MARINHO, LARISSA CARDOSO ; AVELINO, MELISSA AMELOTI GOMES ; SADDI, VERA
APARECIDA ; LOPES, ARYANNE CRISTINA ; SIMÕES, RENATA TOSCANO ; WASTOWSKI, ISABELA JUBÉ . Analysis of HLA-G gene polymorphism and
protein expression in invasive breast ductal carcinoma. HUMAN IMUUNOLOGY, v. 1, p. 1-10, 204.
GONÇALVES, M. L. ; BORJA, S. M. ; CORDEIRO, J. A. B. L; SADDI, V. A. ; MONTEIRO, F. A. ; COSTA, CASTV ; SILVA, A. M. T. C. . Association of the TP53 codon
72 polymorphism and breast cancer risk: a meta-anlysis. SPRINGERPLUS, v.3, p.749, 2014.
TORRES, VINICIUS M. ; SADDI, VERA A. . Systematic review: hereditary thrombophilia associated to pediatric strokes and cerebral palsy. JORNAL DE
PEDIATRIA (impresso), v. 14, p. Oct 16. Pii: S0, 2014.
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Artigos completos publicados e aceitos em periódicos especializados
SILVA, J.T. ; SADDI, V. A. ; RIBEIRO, A. A. . MARCADORES MOLECULARES EM CARCINOMAS DE VULVA ASSOCIADOS AO HPV – ANÁLISE DE p16 E Ki-67:
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. ESTUDOS (UCGO. IMPRESSO), v. 41, p. 675, 2014.
SILVA, A. M. T. C. ; SADDI, V. A. .Polimoﬁsmo nulo dos genes GSTM1 e GSTT1 na suscetibilidade do câncer renal: Evidências baseadas em meta-análise.
JORNAL BRASILEIRO DE NEFROLOGIA, 2015.
MÜHLBEIER, D. F. M. ; SADDI, V. A. ; PAULA, E. C. ; CUNHA, I. W. ; FREGNANI, J. H. T. G. ; MANOEL, W.J. .Prognostic signiﬁcance of apoptosis-related markers
in patients with soft tissue sarcomas of extremities. APPLIED IMMUNOHISTOCHEMISTRY & MOLECULAR MORPHOLOGY (print), 2015.
SILVA, R. C. ; CINTRA, H. M. ; SOUZA-LEAL, C. B. Q. ; CUNHA BCR ; PAULA, E. C. ; ALENCAR, R. C. ; OLIVEIRA, JC ; SILVA, A. M. T. C. ; AYRES, F. M. ; WASTOWSKI, I J.;
SADDI, V. A. .BRAF overexpression is associated to BRAF V600E mutation in papillary thyroi carcinomas. GENETICS AND MOLECULAR RESEACH, 2014.
SILVA ALP ; SUGITA, D. M. ; SADDI, V. A. ; RODRIGUES, F. M. .Impacto do uso da ferramenta de imuno-histoquímica: estudo de coorte. REVISTA
SODEBRAS, 2014.

O Instituto de Ensino e Pesquisa, através do Laboratório de Oncogenética e Radiobiologia, contribui com o aprimoramento de
diversos proﬁssionais da área saúde, exemplo disso são as orientações concluídas para mestrado.

Orientações de mestrado concluídas
CAIO BRUNO QUINTA DE SOUZA LEAL. Avaliação de doença residual mínima em pacientes com leucemia mielóide crônica. 204. Dissertação
(Mestrado em Genética) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador:
Vera Aparecida Saddi.
VINICIUS MONTENEGRO TORRES. Revisão sistemática: O papel das mutações e polimorﬁsmos genéticos na etiologia da Paralisia Cerebral. 2014.
Dissertação (Mestrado em Genética) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Orientador: Vera Aparecida Saddi.
GABRIELA MOURA DE PAULA. Papel prognóstico das células iniciadoras tumorais (CIT) no câncer de mama.2014. Dissertação (Mestrado em
Genética) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Orientador: Vera Aparecida Saddi.
GUILHERME PETITO. Detecção e genotipagem de HPV em carcinoma de cavidade oral e orofaringe. 2014. Dissertação (Mestrado em Genética) Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. Orientador: Vera Aparecida Saddi.
TATIANE RIBEIRO DA FONSECA. Detecção e distribuição genotípica do HPV em carcinomas de vulva e de vagina. 2014. Dissertação (Mestrado em
Genética) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. Orientador: Vera Aparecida Saddi.
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REGISTRO DE CÂNCER DE BASE POPULACIONAL
O trabalho do Registro de Câncer de Base
Populacional de Goiânia (RCBP-Goiânia) compreende a
coleta, a identiﬁcação e o registro de informações
especíﬁcas sobre cada caso de câncer surgido em Goiânia,
no decorrer de cada ano.
Durante o ano de 2014, o RCBP-Goiânia iniciou a
realização do projeto INTERCHANGE – Estudo de caso e
controle, avaliando os casos com Carcinoma Escamoso de
Boca, Laringe, Faringe e Hipofaringe, além de ﬁnalizar parte
do projeto CONCORD-2, já publicado na revista The Lancet
das Neoplasias Hematológicas, Mama, Colo do Útero, Colón
e Reto, Próstata.

83.929 casos do período de 1988 a 2010 casos de câncer
registrados, sendo 45.481 casos registrados em mulheres e
38.448 em homens.
Além disso, o RCBP colaborou fornecendo dados
sobre a incidência do câncer para alunos de várias
faculdades e universidades (UFG, PUC/Goiás, UNIVERSO,
Faculdade Araguaia, Faculdade Anhanguera, Faculdade
Estácio de Sá). Para pesquisadores, cuja ﬁnalidade foi ensino,
pesquisa e/ou extensão também foram publicados artigos
em revistas nacionais e internacionais, e trabalhos
apresentados no GRELL congresso ocorrido em Genebra Suíça.

O RCBP- Goiânia tem uma base de dados com

CÂNCERES MAIS INCIDENTES
EM MULHERES EM GOIÂNIA (2010)

Pele
Colo de útero
Mama
Cólon
Pulmões
Tireóide

152,30
50,33
49,67
11,51
11,51
9,76
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CÂNCERES MAIS INCIDENTES
EM HOMENS EM GOIÂNIA (2010)

Pele
Próstata
Pulmões
Estômago
Cólon
Bexiga
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140,01
81,36
16,91
10,64
10,05
7,92
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GESTÃO

GESTÃO
Gerir uma instituição como a ACCG demanda certas particularidades. Sua
natureza ﬁlantrópica, comprometida com a qualidade na assistência e com o
aperfeiçoamento no ensino e na pesquisa, possui uma estrutura complexa, na qual
todas as áreas são interdependentes.
As áreas ligadas à gestão administrativa e ﬁnanceiro, portanto, têm o propósito
de oferecer suporte gerencial para melhorar a qualidade e o crescimento das
atividades-ﬁm que, por sua vez, também coordenam o próprio trabalho internamente.

A Superintendência Assistencial coordena o Hospital Araújo Jorge, Instituto de Ensino e Pesquisa, Unidade Oncológica de
Anápolis, Gerência de Hospitalidade, Gerência de Enfermagem, Setor de Ouvidoria e Coordenação de Voluntários. Já a
Superintendência Corporativa é responsável pelas gerências: Financeira; Planejamento Institucional e Gestão de Suprimentos;
Marketing e Mobilização de Recursos; Engenharia e Infraestrutura e Tecnologia da Informação. E, por ﬁm, a Superintendência de
Recursos Humanos lidera a Gerência de Recursos Humanos, que por sua vez, administra os Setores: Registro e Documentação de
Pessoal; Segurança e Medicina do Trabalho e Desenvolvimento de Pessoas.
Dr. Márcio Roberto Barbosa da Silva
Superintendente Assistencial
Hernani Vaz Krüger
Superintendente
Corporativo

A Diretoria Interventora sempre procurou desenvolver medidas para
transformar a maneira como a Instituição estava sendo administrada. Assim, no ﬁm de
2014, foram autorizadas alterações da estrutura administrativa, com a criação de duas
gerências e modiﬁcações pontuais em vários setores. Esse processo de Inteligência
Estratégica teve início por meio do levantamento de tendências, da construção de
cenários e da identiﬁcação de oportunidades de novos negócios, desenvolvido pelo
superintendente corporativo Hernani Vaz Krüger.
Essa estrutura administrativa, cuja função ﬁgurativa é fazer a máquina
administrativa da ACCG se movimentar, dá suporte a todos os serviços desenvolvidos
pelas mais diversas áreas. Nos casos das superintendências e gerências, que compõem
o Núcleo Gestor, sua ﬁnalidade é apoiar e viabilizar a gestão orgânica e corporativa da
Instituição em suas Unidades Operacionais.

Drª. Vilma Fidelis da Silva Martins
Superintendente
de Desenvolvimento Humano

Especiﬁcamente as superintendências – Superintendência Corporativa,
Superintendência Assistencial e Superintendência de Recursos Humanos – são
responsáveis pela direção executiva da Instituição, planejando, dirigindo, organizando
e controlando as atividades corporativas. Posicionados organizacionalmente no nível
estratégico, assessoram tanto o subsídio das informações institucionais quanto a
condução executiva das políticas que emanam da direção estatutária da ACCG.
72
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As gerências articulam internamente o nível tático
com o nível operacional da organização, transformando em
programas de ação as estratégias emanadas pela
superintendências e diretoria.
Luciana Garcia Lobo Duarte
Gerente de Enfermagem

Danielly Souza Castro
Gerente de Engenharia e Infraestrutura

Maria Augusta Pires
Gerente de Marketing e Mobilização de Recursos

Obviamente, para que os processos sejam
administrados a contento, a principal ferramenta precisa
estar bem preparada e funcionando em harmonia: os
recursos humanos. Para isso, a Superintendência de
Desenvolvimento Humano administra de forma integrada,
todos os processos de admissão e desligamento;
treinamentos de competências, execução da folha de
pagamento; dimensionamento de pessoal para cada setor,
além da área de Segurança e Medicina do Trabalho, entre
outros. É responsável também pela manutenção das
relações trabalhistas, a garantia dos direitos e deveres dos
colaboradores em cumprimento à legislação especíﬁca.

1.397

Colaboradores da
ACCG/dez 2014
Recepção Central - HAJ

No ano passado, uma importante conquista trouxe
alegria aos colaboradores. Através de uma negociação da
Superintendência de Desenvolvimento Humano - Setor de
Benefícios, foi disponibilizado um plano de saúde subsidiado
pela ACCG, permitindo mais facilidades em saúde para todos.
Esse trabalho voltado para a valorização e
desenvolvimento de cada colaborador inﬂuencia na forma
como o atendimento é oferecido ao paciente.

Marcelo Machado Brandão
Gerente Financeiro

Mariângela Dias Ribeiro
Gerente de Planejamento Institucional e de Gestão de Suprimentos

Em 2014, foi efetivado o Setor de Atendimento ao
Cliente, da Gerência de Hospitalidade. Através das
recepcionistas, telefonistas e secretárias é feito o primeiro
contato do paciente com a ACCG. As informações e
impressões passadas pelo pessoal do atendimento
traduzem parte importante do relacionamento com os
clientes da Instituição. Ao se apropriar desses dados, a gestão
74

Márcio Aparecido Pereira
Gerente de Hospitalidade

Evaristo Luiz Bernardes
Gerente de Tecnologia da Informação
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pode delinear estratégias, construir projetos e planos que
melhorem cada vez mais o suporte ao paciente.
Para que a equipe da assistência ao paciente possa
realizar, com eﬁciência e produtividade, a sua função, é
imprescindível o trabalho da Gerência de Planejamento
Institucional e Gestão de Suprimentos, que coordena os
setores de Planejamento e OS&M, de Gestão de Qualidade e
Melhoria Contínua, de Compras e de Almoxarifado. Essa
Gerência é responsável para suprir a ACCG no que se refere a
compras, estoques e distribuição de suprimentos. De uma
simples caixa de agulhas a equipamentos de alta tecnologia,
passando por medicamentos, quimioterápicos, móveis de
escritório, enﬁm, tudo deve ser planejado, executado e
controlado pela área de compras e almoxarifado. Em 2014,
por exemplo, valor das aquisições efetivadas pelo Setor de
Compras foi de quase R$ 23 milhões.
As cotações de produtos pagos com verba própria
são realizadas em plataforma da ACCG (tanto regional
quanto nacionalmente), a partir da qual escolhe-se o
menor preço, aliado à qualidade. Aquelas cuja verba tem
origem pública são executadas por licitação, na qual o
chefe do Setor de Compras, Divino Emidio Siriano de Souza,
é o pregoeiro, conduzindo os processos licitatórios, sempre
guiado pelos princípios da legitimidade, economicidade,
legalidade, moralidade, publicidade e eﬁciência.
É importante destacar que cada aquisição de
equipamentos é validada previamente pelo engenheiro
clínico da ACCG, que descreve todas as características
técnicas do produto, a ﬁm de conferir segurança e
76

efetividade em cada compra.
Nenhuma etapa das compras é feita sem a anuência
da Gerência Financeira, que coordena tudo que se refere a
transações orçamentárias, lançando mão de princípios e
políticas de transparência e controle, implementadas pela
Diretoria Interventora. Sua alçada envolve os setores de
Tesouraria, Contabilidade, Faturamento, Custos, Estatísticas
e Orçamentos, Convênios Institucionais e Contas a Receber
Para que uma instituição como a ACCG possa lidar,
de forma organizada e sem desperdícios, com tamanho
volume de produtos, materiais e de mobiliário que suas
dimensões exigem, existe o setor de Patrimônio,
responsável pelo controle de lotação de todos os bens
patrimoniais.
Essa área faz parte da Gerência de Engenharia e
Infraestrutura, que, além de administrar o Setor de
Patrimônio e o de Engenharia Clínica, também coordena
todas as atividades de construções e reformas, através do
Setor de Obras, que conta com 09 colaboradores prestando
assistência a toda a ACCG, em conjunto com o Setor de
Manutenção, que promove ações corretivas e de
prevenção em equipamentos, móveis e estrutura física.
O trabalho dessa gerência esteve em evidência em
2014, intercalando grandes projetos, como a
reestruturação da Quimioterapia e a adequação da sala do
novo Acelerador da Radioterapia, com inúmeras mudanças
e reformas pontuais, aprovadas pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária. Tudo isso observando o ﬂuxo de

pessoas, mas principalmente, os benefícios aos pacientes,
acompanhantes e visitantes, clientes da Instituição.
Todos eles têm sido tratados, cada vez mais, como
verdadeiros hóspedes, e não apenas como pacientes, com
os quais o hospital precisa portar-se como um anﬁtrião. A
hotelaria hospitalar é uma ferramenta capaz de promover a
humanização, elevar a qualidade do atendimento médicohospitalar e estabelecer uma nova relação entre cliente de
saúde, hospital e médico.

é ser instrumento capaz de, política e tecnicamente,
organizar o processo de trabalho, tornando-o mais
qualiﬁcado e produtivo na oferta de uma assistência de
enfermagem igualitária e integral.

102

auxiliares de
limpeza

Essa Gerência busca garantir a unidade e
organização do trabalho coletivo, mas planejando e
desenvolvendo novos processos, métodos e instrumentos,
sempre com a ﬁnalidade de aproximar a equipe do paciente,
contribuindo para a qualidade do cuidado.

Além do já citado Setor de Atendimento ao Cliente,
a Gerência de Hospitalidade, como o próprio nome diz, tem
a missão de gerar a sensação no paciente de ser bem
recebido, deixando um sentimento a mais do que um
atendimento comum. Cordialidade, acolhimento,
dedicação e respeito a esse público norteiam o trabalho
dessa área, cuja responsabilidade vai desde a higienização e
limpeza até à alimentação e nutrição, passando pela
segurança, transporte, recepções e gestão de leitos e de
internações.

Auxiliar de limpeza
do Hospital Araújo Jorge

Dentro dessas funções, a área de Governança
operacionaliza um importante aspecto para a segurança de
todos aqueles envolvidos na rotina hospitalar, que é o plano
de gerenciamento de resíduos.
Ao citar a rotina hospitalar, os primeiros a serem
lembrados são os colaboradores que lidam diretamente
com a assistência aos pacientes: os enfermeiros, auxiliares e
técnicos de enfermagem. O desempenho desse grupo é de
responsabilidade da Gerência de Enfermagem, cuja função
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De olho nisso tudo, está o Setor de Segurança
Organizacional, diretamente subordinado à
Superintendência Corporativa. A segurança, além de ser
indispensável para o bem-estar de todos que trabalham,
que são atendidos ou que simplesmente passam pela
Instituição, viabiliza condições de realização das rotinas
como um todo, como, por exemplo, o controle de acesso às
dependências da ACCG. Assuntos conﬁdenciais e até
mesmo abertura e acompanhamento de sindicâncias
Cobertura da imprensa de cirurgia
realizada no Hospital Araújo Jorge,
inédita no Centro-Oeste.

também fazem parte do leque de responsabilidades dessa
área.
No entanto, por mais que a equipe de hospitalidade
e de segurança esteja preparada e comprometida com sua
missão, é humanamente impossível conseguir acolher com
eﬁciência e qualidade os mais de 1500 pacientes que
passam diariamente pela ACCG sem um suporte
tecnológico adequado.
O ﬂuxo do gigantesco volume de informações
gerado na Instituição seria ingerenciável sem o apoio de
uma das áreas administrativas que mais inﬂuenciam na
otimização dos processos: a Tecnologia da Informação (TI).
Por seu protagonismo estratégico na atualização e suporte
tecnológico, criando novos sistemas e primando pela
segurança da informação, a Gerência de TI pode ser
considerada o coração da Instituição. A saúde da área
tecnológica resulta no bom desenvolvimento de todos os
outros membros do sistema orgânico da ACCG.
Em 2014, a TI destacou-se, entre outras, com a
implantação da prescrição eletrônica, que aumentou a
produtividade médica e a eﬁciência em toda a cadeia,
eliminando possíveis erros de leitura do receituário pelo
paciente, atendente e farmacêutico e impactando de forma
expressiva na agilidade dessa atividade.
Se a tecnologia é o coração da ACCG, os olhos,
ouvidos e boca são a Comunicação e o Marketing, de
responsabilidade da Gerência de Marketing e de
Mobilização de Recursos, cuja gestão também inclui o Setor
de Mobilização de Recursos e o Setor de Captação de
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Recicláveis. A área é a principal ferramenta de diálogo e
relacionamento com todos os públicos, interna e
externamente. Durante todo o ano, o setor planeja,
organiza, coordena e executa todas as formas de
divulgação da Instituição, de seus objetivos, atividades e
propostas.
A partir dessas atividades, a ACCG alcança
visibilidade, bem como obtém, como resultado de seus
esforços, valores como credibilidade e notoriedade.
Estratégias de comunicação possibilitam alcançar um
espaço no entendimento de doadores, parceiros,
ﬁnanciadores de projetos e sociedade em geral, formando
um laço de transparência e conﬁança, cuja ﬁnalidade é
sempre o cliente preferencial, um dos valores institucionais.
Pode-se veriﬁcar isso com a expressividade de
inserções na mídia que chegaram, em 2014, a mais de 200
matérias positivas, um aumento de 40% em relação a 2012,
quando iniciou-se a gestão atual. Um dos temas que mais
chamaram a atenção foi a Campanha Outubro Rosa da
ACCG, que alertou as mulheres para a importância da
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama,
com mais de 40 inserções diretas nos mais diversos veículos
de comunicação, em apenas 30 dias.

Contudo, para atender cada vez com mais qualidade
e eﬁcácia, repensamos a cada dia nossa atuação,
observando a evolução social como um todo, que hoje
indica crescente demanda dos novos casos de câncer, mas
também do avanço tecnológico para tratá-lo. Desta postura
surge o cuidado integrado e multidisciplinar apresentado
neste relatório, aliado a uma gestão estratégica pautada em
decisões diligentes e assertivas.

Um hospital só será humano
quando os humanos que dele se
servem ou nele atuam forem
compreendidos e respeitados.”
(Lindel, 1982)

À medida que crescemos, no entanto, evoluímos
também na necessidade de atendimento dos anseios dos
pacientes. A imagem positiva só é possível graças ao
trabalho interno realizado por cada um dos colaboradores,
que deve compreender e praticar a empatia diante da
realidade difícil daqueles que tratam de um câncer.
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MOBILIZAÇÃO
DE RECURSOS

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS

22.535
doadores
em 2014

O Setor de Mobilização de Recursos existe para
levantar doações, cujo valor é integralmente aplicado
no custeio, manutenção, inovação e ampliação dos
serviços prestados pela Associação de Combate ao
Câncer em Goiás. Seu objetivo diário é mobilizar,
envolver e estimular pessoas em prol da luta pela vida.
Diariamente, através da Central de Doações,
mais de 30 operadoras de telemarketing buscam apoio
junto à sociedade, e 18 mensageiros percorrem
Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Nerópolis,
Inhumas, Senador Canedo, Anápolis e Goianira

recebendo as doações.
Graças a esta expressão contínua de
solidariedade, a arrecadação de recursos ﬁnanceiros
apresentou um crescimento de 22,61% no ano de 2014,
fruto tanto de doações mensais quanto de ações
s o l i d á r i a s d i ve r s a s, e nvo l ve n d o a s s o c i a ç õ e s,
universidades, faculdades, lojas maçônicas, grupos
religiosos, escolas, academias, artistas, entre outros.

Espaço de divulgação dos Investidores Sociais do Hospital Araújo Jorge, localizado na Av. Universitária.

CAMPANHA EMPRESA AMIGA DO HOSPITAL ARAÚJO JORGE
A campanha incentiva o investimento social
privado em ações destinadas ao combate ao câncer. As
Empresas Amigas do Hospital Araújo Jorge contribuem
com necessidades pontuais (doação direcionada) ou
com o seu custeio e manutenção. São empresas
conscientes da sua responsabilidade social, e que
escolheram o combate ao câncer como uma causa
para apoiar.

além do apoio ﬁnanceiro, envolvendo funcionários,
parceiros e a comunidade na causa que apoiam e que
acreditam: o combate ao câncer.
Para valorizar e chamar a atenção da sociedade
para a importância dessa campanha, o Setor usa um
espaço externo do Hospital Araújo Jorge de grande
visibilidade para divulgar as empresas Investidoras
Sociais.

A ACCG agradece a todos os parceiros de 2014, que, por acreditarem no trabalho desenvolvido pela
Instituição, investiram em vida, em pessoas, em dias melhores para aqueles que lutam contra câncer.
‘‘Transformar incertezas em possibilidades é o verdadeiro sentido de ser solidário, uma genuína expressão
de amor em movimento’’.
(Autor desconhecido)

O relacionamento com a iniciativa privada se
estabelece com a Campanha Empresa Amiga do
Hospital Araújo Jorge. Ano após ano, as empresas vão
82
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Nossa parceria

é estímulo, é força, é vida.

CDA

ZARIFE

EMPREEND. IMOB. LTDA

Companhia de Distribuição Araguaia

EXPRESSO MARLY
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DESEMPENHO
ECONÔMICO FINANCEIRO

CONVÊNIOS SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE RECEBIDOS EM 2014

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Por sua natureza ﬁlantrópica, os aspectos
econômicos e ﬁnanceiros da Associação de Combate ao
Câncer em Goiás (ACCG) têm caráter diferenciado, uma vez
que não existem proprietários, acionistas e não há
distribuição de lucros. Todos os recursos ﬁnanceiros são
revertidos integralmente em investimentos na própria
Instituição, por isso a saúde ﬁnanceira implica de forma
direta no cumprimento de seus projetos ﬁlantrópicos, seu
potencial de crescimento, de inovação, de efetividade nos
processos e de estabilidade enquanto prestadora de
serviços em saúde.
Quando a Diretoria Interventora assumiu a gestão
da ACCG, a Instituição apresentava um cenário ﬁnanceiro

AUTOR

insuﬁciente para atender as necessidades básicas de um
hospital, como por exemplo aquisição de quimioterápicos.
Procedimentos e práticas de gestão, como a adoção de
padrões e indicadores e o alinhamento de rotinas foram
aperfeiçoados, amadurecendo a política orçamentária
como um todo, melhorando o quadro ﬁnanceiro.
Nesse sentido, o incremento da verba ﬁnanceira
originada de subvenções federais contribuiu para a melhora
do cenário ﬁnanceiro da ACCG, porém primeiro foi
necessário regularizar todos os débitos referentes a
encargos sociais e a todas as certidões junto ao poder
público.

Dep. Marcelo Melo

Dep. João Campos

TOTAL
88

CONVÊNIO

727050/2009

748573/2010

DESCRIÇÃO
2.100 Escova Ginecológica não estéril
40.000 Seringa Descartável de 3ml, com agulha
30.000 Luva de Procedimento, Tamanho P
1.500 Lâmina fosca, para Microscopia, cx c/ 100
300 Glutacid Galão de 05 Litros
3.000 Fixador Estéril para Cateter Periférico, IV
3.000 Equipo para Nutrição Enteral de Gravidade, Unid
1.800 Coletor de Material Perfuro Cortante, 13 Litros
500 Campo Operatório 23X25 cm, com 50 unidades
4.000 Atadura crepom de 30 cm x 3,0 de 13 os
4.000 Atadura crepom de 20 cm x 3,0 de 13 os
4.000 Atadura crepom de 15 cm x 3,0 de 13 os
4.000 Atadura crepom de 10 cm x 3,0 de 13 os
1.000 Algodão Hidró lo 500 Gramas, Rolo - Unid
600 Agulha para Fistula Arterio - Venosa 16 G X1
90.000 Agulha Descartável 40x12 Und
150 Agulha de Hubber 20G X 20 (Infantil)
600 ÁCIDOS Graxos Essenciais - Carboxílico ou EFAs, 200 ml
5.000 Álcool 70% Unid/ Litro
02 Bisturí Eletrico
01 Carro de Emegência com Des brilador/ Cadiorversor
02 Foco Cirúrgico Movel
04 Oximetro de Pulso

Convênio 018/2012 - SES

018 - 2012

Convênio 07/2012 - SES

07/ 2012 RCBP

DESCRIÇÃO
Medicamentos Quimioterápicos (Referente a 07 Parcelas)
Materiais Permanentes (Referente a 03 Parcelas e meia)

TOTAL

VALOR(R$)
3.631.056,83
67.653,23
3.698.710,06

EMENDAS CADASTRADAS - 2014
CONVÊNIO

DESTINAÇÃO

Dep. Ronaldo Caiado

901585/14-001

2 Aparelho de Ultrassom
1 Analisador de íons Eletrólitos
1 Banho Maria
1 Placa Aquecedora
1 Computador (Desktop Básico)
13 Estetoscópio

200.000,00

Depª. Íris de Araújo

901585/14-002

1 Lavadora Termodesinfectora
1 Cardioversor

150.000,00

Sen. Cyro Miranda
Dep. Carlos Alberto Léreia

901585/14-003

1 Mamógrafo Convencional c/ Exteriotaxia
1 Mamógrafo Convencional
1 Monitor Multiparâmetros p/ Centro Cirúrgico

400.000,00

Dep. João Campos

901585/14-004

1 Reforma do TMO

250.000,00

Dep. Leandro Vilella

901585/14-005

4 Ventilador Pulmonar
1 Monitor Multiparâmetros p/ Centro Cirúrgico

200.000,00

Sen. Cyro Miranda

901585/14-006

1 Monitor Multiparâmetros p/ Centro Cirúrgico
69 Cama Hospitalar Tipo Fawer Mecânica
69 Suporte de Soro

199.999,61

Dep. Armando Vergílio

901585/14-007

138 Computador (Desktop - Básico)
1 Centrifuga
1 Monitor Multiparâmetro p/ Centro Cirúrgico
1 Analisador de Gases Respiratórios/Hemogasômetro

349.400,00

Dep. Pedro Pinheiro

901585/14-008

111 Computador (Desktop - Básico)

199.800,00

Dep. Íris de Araújo

901585/14-009

70 Ar Condicionado Split 12.000 Btus
42 Ar Condicionado Split 18.000 Btus

149.996,00

Dep. Armando Vergílio

901585/14-010

1 Reforma do Ambulatório

200.000,00

102.050,00

Dep. Roberto Balestra

901585/14-011

111 Computador (Desktop - Básico)

199.800,00

201.750,00

TOTAL GLOBAL

EMENDAS PARLAMENTARES RECEBIDAS EM 2014
AUTOR

CONVÊNIO

VALOR(R$)

99.700,00

AUTOR

(Cadastro por programa REF 2013)

(Cadastro por programa REF 2013)

VALOR(R$)

2.498.995,61
RELATÓRIO ANUAL 2014
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A soma das receitas operacionais totalizou R$
105.286.332,85, com crescimento de 10,93% em relação a
2013, com investimentos que ﬁcaram no patamar de R$
5.481.652,47 (imobilizado).

A instituição efetuou o pagamento de R$
8.007.436,44 em amortização de empréstimos (incluindo os
juros) e encerra o exercício com indicadores de
alavancagem ﬁnanceira controlados.

Demostração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31.12.2014 (Em R$)
Associação de Combate ao Câncer em Goiás

ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS
CNPJ/MF 01.585.595/0001-57

BALANÇO PATRIMONIAL - Encerrado em 31 de dezembro de 2014, em R$ 1,00

PATRIMÔNIO
SOCIAL

SUPERÁVIT/DÉFICIT
DO EXERCÍCIO

PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

Saldo em 31.12.2012

-1.699.641,13

-7.412.756,19

-9.112.397,32

Destinação do Dé cit

-7.412.756,19

7.412.756,19

Subvenções p/investimentos

-330.732,81

-330.732,81

7.245.359,23

7.245.359,23

ATIVO

2014

2013

PASSIVO

2014

2013

CIRCULANTE

29.540.155,96

29.690.508,37

CIRCULANTE

28.819.271,44

22.651.260,62

8.972.386,59

12.951.754,39

Fornecedores

6.008.592,35

5.153.086,37

Ajustes de exercicios anteriores

Obrigações Trabalhistas

2.125.700,34

1.749.718,80

Superávit/Dé cit do Exercício

Obrigações Sociais e Fiscais

2.757.842,90

2.565.142,02

Saldo em 31.12.2013

316.975,02

253.772,72

Destinação do Dé cit

DISPONÍVEL

32.293,58

27.479,19

843.700,12

121.421,29

8.096.392,89

12.802.853,91

17.524.103,14

14.047.752,03

Provisões de Férias e encargos com FGTS

3.939.340,07

3.306.208,34

Contas a Receber

16.664.960,53

13.055.034,52

Empréstimos e Financiamentos

4.000.412,46

3.319.989,75

Subvenções p/investimentos

SUS e convênios

16.733.429,82

13.061.679,50

Obrigações p/ repasses de convênios

9.670.408,30

6.303.342,62

Ajustes de exercicios anteriores

-167.334,29

-130.616,79

35.207.579,78

40.094.771,31

98.865,00

123.971,81

28.145.904,36

31.913.741,06

859.142,61

992.717,51

6.376.393,18

8.181.030,25

A Funcionários e outro

529.469,12

417.828,39

A Fornecedores e Prest. Serviços

329.673,49

574.889,12

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

7.374.207,20

5.838.079,38

430.967,08

454.201,98

Patrimônio Social

5.838.079,38

-7.902.925,79

430.632,28

442.241,70

Subvenções para investimentos

0,00

0,00

334,80

11.960,28

Ajustes de Exercicios anteriores

-46.511,29

5.705.154,89

2.555.047,65

2.175.023,32

1.582.639,11

8.035.850,28

2.555.047,65

2.175.023,32

4.560,00

3.635.650,48

57.651,50

61.776,65

4.560,00

3.635.650,48

Prêmios de Seguros

34.883,82

33.803,51

22.767,68

27.973,14

71.405.618,42

72.219.761,79

Compra para entrega futura e outros

41.860.902,46

38.893.602,94

11.960,28

0,00

63.961.829,06

58.480.176,64

-22.112.886,88

-19.586.573,70

4.560,00

3.635.650,48

4.560,00

3.635.650,48

71.405.618,42

72.219.761,79

Caixa
Bancos c/ movimento
Bancos c/ aplicação
CRÉDITOS

(-) Provisões P/ Perdas
Outras contas a receber
Adiantamentos

OUTROS CRÉDITOS
Depósitos Judiciais
Impostos a Recuperar
ESTOQUES
Almoxarifado
DESPESAS ANTECIPADAS

NÃO CIRCULANTE
Impostos a Recuperar
Imobilizado Técnico
(-) Depreciação Acumulada
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS
Bens em Comodato e Outros
TOTAL DO ATIVO
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HISTÓRICO

Outras Obrigações

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos
Tributos Parcelados
Fornecedores

8.035.850,28

-2.197.770,90

8.035.850,28

5.838.079,38

8.035.850,28

-8.035.850,28

0,00
0,00

Superávit/Dé cit do Exercício
Saldo em 31.12.2014

-46.511,29

-46.511,29

5.791.568,09

1.582.639,11

1.582.639,11

1.582.639,11

7.374.207,20

685.282,24

Superávit/Dé cit do exercício
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS
Bens em Comodato e Outros
TOTAL DO PASSIVO

8.035.850,28

Goiânia, 31 de dezembro de 2014

Alexandre João Meneghini Paulo Moacir de O. Campoli Marcelo Machado Brandão
Presidente da ACCG
Tesoureiro Geral da ACCG Gerente Financeiro da ACCG
CRC-GO 14895

Goiânia, 31 de dezembro de 2014

Alexandre João Meneghini Paulo Moacir de O. Campoli Marcelo Machado Brandão
Presidente da ACCG
Tesoureiro Geral da ACCG Gerente Financeiro da ACCG
CRC-GO 14895
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ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS
CNPJ/MF 01.585.595/0001-57

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMOSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em em 31 de dezembro de 2014 (Em R$)
Associação de Combate ao Câncer em Goiás

Encerrado em 31 de dezembro de 2014 (Em R$)
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operações
Das Operações Sociais
Resultado do Exercício
Ajuste de Exercícios Anteriores
Subvenções Sociais/Investimentos
Depreciações
(Aumento) Redução de Ativos
Créditos a Receber
PCLD
Outras Contas a Receber
Adiantamento a Fornecedores e Funcionários
Despesas de Exercício Seguinte
Estoques
Outros Créditos

2014

2013

1.582.639,11
-46.511,29

8.035.850,28
7.245.359,23
-330.732,81
2.282.248,24

2.526.313,18

-3.671.750,32
36.717,50
25.106,81
133.574,90
4.125,15
-380.024,33
11.274,62

-3.353.081,46
13.142,75
7.714,39
2.181.619,68
-8.960,42
-650.675,56
-224.297,34

2014

2013

105.286.332,85

94.913.283,22

84.781.258,66

75.615.491,39

8.988.801,22

7.588.592,52

Receitas Financeiras

889.944,70

994.084,65

Isenções Usufruídas

10.626.328,27

10.715.114,66

RECEITAS OPERACIONAIS
SUS e Convênios
Outras Receitas Operacionais

CUSTO DOS SERVIÇOS
Despesas c/ Pessoal

-42.643.977,83

-35.852.882,94

Serviços Terceiros

-13.218.647,20

-10.553.792,81

Manutenção Hospitalar

-26.105.326,96

-20.267.435,57

23.318.380,86

28.239.171,90

RESULTADO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas Gerais

Aumento (Redução) de Passivos
Fornecedores
Salários, Obrigações Sociais e Tabalhistas
Outras Obrigações
Obrigações para repasse de convênios
Obrigações Tributárias Longo prazo

1.540.788,22
1.009.113,27
255.903,18
3.367.065,68
-1.804.637,07

609.748,23
407.907,31
-9.670.573,74
3.111.342,29
-2.193.682,68

(=) Caixa Gerado pelas Operações

4.589.698,61

7.462.928,39

Gratuidades
Perdas Eventuais
Despesas Financeiras
Contribuições Sociais (Isentas)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
Outras Despesas
Superávit/Dé cit do Exercício
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2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
Empréstimos de Curto Prazo
680.422,71
Empréstimos de Longo Prazo
-3.767.836,70
(=) Caixa Gerado pelos Financiamentos
-3.087.413,99

-2.359.913,88
2.925.210,18
565.296,30

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

-5.481.652,42

-3.714.155,20

(=) Caixa Gerado pelos Investimentos

-5.481.652,42

-3.714.155,20

Variação Total das Disponibilidades:

-3.979.367,80

4.314.069,49

Acréscimo/Redução Líquido das Disponibilidades
Disponibilidades no Início do Exercício
Disponibilidades no Final do Exercício

-3.979.367,80
12.951.754,39
8.972.386,59

4.314.069,49
8.637.684,90
12.951.754,39

-81.967.951,99 -66.674.111,32

-21.715.817,88 -20.159.674,21
-5.167.870,45

-5.260.017,23

-826.918,28

-780.987,51

0,00

0,00

-5.094.700,88

-3.403.554,81

-10.626.328,27

-10.715.114,66

-19.923,87

-43.647,41

-19.923,87

-43.647,41

1.582.639,11

8.035.850,28

Goiânia, 31 de dezembro de 2014

Alexandre João Meneghini Paulo Moacir de O. Campoli Marcelo Machado Brandão
Presidente da ACCG
Tesoureiro Geral da ACCG Gerente Financeiro da ACCG
CRC-GO 14895

NOTA 01
CONTEXTO OPERACIONAL
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 Associação
de Combate ao Câncer em Goiás é reconhecida como
Entidade de Utilidade Pública Federal (Processo
nº18.075/72), publicada no Diário 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
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em
atendimento à Lei nº. 11.638/2007 e a 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
RELATÓRIO ANUAL 2014

em reais, e elaboradas pela aplicação do regime de
competência, exceto a receita de captação de recursos
(doações recebidas).
A Associação de Combate ao Câncer em Goiás
apresentou superávit na ordem de R$ 1.582.639,11 (Hum
milhão e quinhentos e oitenta e dois mil e seiscentos e trinta
e nove reais e onze centavos) ao ﬁnal do exercício de 2014.
De acordo com o que estabelece no art. 174 do RIR/99, está
isenta do recolhimento do Imposto de Renda e no § 7° do
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art. 147 da Constituição Federal em conformidade com o
Ato Declaratório Normativo CST n° 17/1990, está também
dispensada do recolhimento da Contribuição Social.
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 Associação 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,
ensino 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, contratado sob as regras do regime celetista.

NOTA 03
ATIVO CIRCULANTE
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NOTA 05
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Referem-se a bens e equipamentos de propriedades de terceiros, cedidos para uso da ACCG mediante contrato de
comodato, sem ônus.

NOTA 06
PASSIVO CIRCULANTE
a) Fornecedores: são as obrigações para com terceiros pela
compra de bens e serviços e estão informadas pelo valor
original. Parte deste saldo encontra-se vencido, estando em
negociação com os fornecedores.
b) Ordenados e Salários: é o montante da Folha de
Pagamento do mês de dezembro.

CRÉDITOS

c) Adiantamentos são concedidos conforme segue:

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.

1 - A Férias de funcionários.
2 - A Fornecedores para compra de medicamentos, material
de consumo, equipamentos e serviços.

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.

ESTOQUES
Os estoques são constituídos em drogas e medicamentos,
material de consumo, materiais de expediente e limpeza. Os
estoques foram avaliados pelo Custo Médio.

c) Obrigações Sociais, Fiscais e Trabalhistas:
corresponde ao FGTS, IRRF, INSS, ISS, Contribuição Sindical e
outras.
d) Provisão de Férias e encargos com FGTS: refere-se aos
valores devidos aos empregados, calculados de acordo com
os direitos adquiridos e contabilizados de acordo com o
regime de competência.
e) Outras Obrigações: correspondem a valores
descontados de empregados para repasse a terceiros, tais
como empréstimos consignados, convênios para compra
de medicamentos, planos de saúde e outros.

f ) Empréstimos e Financiamentos: refere-se ao
empréstimo contraído junto a 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, calção de aplicação ﬁnanceira.
g ) Tr i b u to s p a rce l a d o s : re fe re m - s e a t r i b u to s
administrados 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: refere-se a
recursos recebidos através de convênios com o Ministério
da Saúde, Secretária Estadual de Saúde e Instituto Ronald,
para aplicação em reformas, aquisição de equipamentos e
medicamentos. Com relação aos repasses recebidos, a
ACCG tem a responsabilidade em proceder processos
licitatórios, exceto para o Instituto Ronald. A ACCG deve
também apresentar prestação de contas ao ﬁnal da vigência
de cada convênio.

NOTA 04
ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE

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

a) Empréstimos e Financiamentos e Tributos parcelados: a natureza destas contas obedece à mesma descrição já informada
nas letras “F”e “G” da Nota Explicativa “06”.
RELATÓRIO ANUAL 2014
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NOTA 08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NOTA 13
ASSISTÊNCIA SOCIAL

a) Superávit do Exercício: correspondente ao valor apurado no encerramento do Balanço de 2014 na ordem de R$ 1.582.639,11
(Hum milhão e quinhentos e oitenta e dois mil e seiscentos e trinta e nove reais e onze centavos)

De acordo com o 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 2014 a
quantidade de serviços prestados através do SUS foi de
37.092 diárias, que correspondeu a 79,1% do total geral das
internações diárias no ano, que totalizaram 46.890 diárias,

b) Ajuste de Exercícios Anteriores: referem-se aos acertos efetuados na contabilidade para regularização dos saldos das “contas
a receber” e “fornecedores”, apurados mediante conciliações das respectivas contas.

NOTA 09
APLICAÇÕES DE RECURSOS
Todos os recursos da Entidade foram aplicados no seu objetivo Social, conforme comprovados nos documentos
contábeis.

NOTA 10
GRATUIDADE

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.

NOTA 14
ISENÇÕES USUFRUÍDAS
A Entidade gozou de isenção da cota patronal de contribuição previdenciárias ao INSS correspondente a R$ 10.626.328,27
(Dez milhões e seiscentos e vinte e seis mil e trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), calculados pelos percentuais
normais caso houvesse a obrigação do recolhimento.
Goiânia, 31 de dezembro de 2014

A entidade aplicou R$ 826.918,28 (Oitocentos e vinte e seis mil e novecentos e dezoito reais e vinte e oito centavos) com
assistência social, atendendo a pessoas carentes, sem ressarcimento do SUS ou outros convênios.

NOTA 11
APLICAÇÕES BANCÁRIAS
A entidade possui aplicações em CDB e Poupança, depositados na Caixa Econômica Federal – CEF, Banco do Brasil, Banco
Bradesco e Banco Itaú. Os rendimentos aferidos até a data do encerramento do exercício foram reconhecidos pelo regime de
competência.

Alexandre João Meneghini Paulo Moacir de O. Campoli Marcelo Machado Brandão
Presidente
Tesoureiro
Tesoureiro

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 2014 e tendo em vista o parecer emitido pela
Auditoria Independente, Accountt Auditores Independentes S/S, constatamos que os relatórios estão em perfeita ordem e somos
de parecer favorável que sejam aprovados pela Assembleia Geral Ordinária.

NOTA 12
SEGUROS
A entidade possui seguros das instalações prediais e veículos.
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Goiânia, 06 de fevereiro de 2015

Arineide Barreto Carneiro
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10

INDICADORES

INDICADORES - 2014
Uma parte do trabalho realizado na Instituição, apresentado
anteriormente neste relatório, pode ser mensurada a partir de índices e
indicadores, levantados pelo Setor de Custos, Estatística e Orçamento
Corporativo. Eles revelam o grande volume de serviços prestados aos
pacientes oncológicos, como, por exemplo, o número de procedimentos
realizados em 2014, que chegou à marca recorde de 1.137.801.

Indicadores estruturais

Indicadores de qualidade

Capacidade planejada (cama e leitos)

Capacidade operacional (cama e leitos)

Cada paciente, no entanto, é encaminhado para diversos tipos de
procedimentos, com destaque para as internações, que somaram um total de
16.754, ao longo do ano passado. Para viabilizar esse número, são mantidos 178
leitos em toda a ACCG, necessários para o processo assistencial.
Tudo é feito por equipes de proﬁssionais qualiﬁcados, equipados, cada
vez mais, com aparelhos e ferramentas modernos. Essa equação de sucesso
resultou no índice positivo de satisfação do nosso principal cliente, o paciente.
Em 2014, 96.15% consideraram satisfatório o atendimento oferecido ao
paciente hospitalizado na Instituição. O objetivo é que esse percentual
aumente a cada ano, a partir da política de melhoria contínua implantada pela
Diretoria Interventora.
Isso só é possível com o trabalho de valorização do nosso principal
índice de sucesso: a satisfação do colaborador. Sem as 1.397 pessoas que
realizam com amor e dedicação cada detalhe do trabalho árduo exigido em
um centro de referência oncológica, todos os números e indicadores não
seriam suﬁcientes para representar a importância do que é realizado na ACCG.
Inclusive, uma interessante característica que reﬂete bem o espírito de
união e comprometimento que permeia o trabalho dos colaboradores é a
longa permanência deles na Instituição. A rotatividade também tem caído,
mostrando que a linha de retenção de talentos da Superintendência de
Desenvolvimento Humano está adequada.
100

Número de consultórios médicos

166

Satisfação do Cliente da quimioterapia

87,00%

Satisfação do cliente externo

90,66%

Satisfação do cliente da radioterapia

94,54%

Satisfação do cliente hospitalizado

96,15%

204

88

Número de salas cirúrgicas

9

Leitos da UTI

12

Indicadores de recursos humanos
Número de colaboradores da ACCG - CLT

1397
82%

Índice de rotatividade do colaborador

2,51

Média de permanência do colaborador - ACCG 3,6 anos

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

Satisfação do cliente da quimioterapia
Satisfação do cliente externo
Satisfação do cliente da radioterapia
Satisfação do cliente hospitalizado
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Indicadores de produção
Procedimentos realizados

2014

Indicadores de produção por Unidade Operacional da ACCG

1.137.801

Procedimentos realizados
Unidade Operacional

Pacientes atendidos

Hospital Araújo Jorge
Consultas médicas

160.497

Unidade Oncológica de Anápolis
Total

Prontuários abertos
Cirurgias realizadas

(pequeno, médio e grande porte)

Punções para mielogramas
(realizadas na Pediatria)

Internações
Média de permanência de internação
(dia)

Quimioterapia

(doses: oral, endovenosa e intramuscular)

Particular

Gratuidade

Total

%

831.840

103.152

41.128

43.227

1.019.347

89,59%

107.075

3.908

7.424

47

118.454

10,41%

938.915

107.060

48.552

43.274

1.137.801

100%

%

82,52%

9,41%

4.27%

3,80%

100%

679
16.754

9,41%

4,27%

3,80%
SUS

3,1

Convênios
82,52%

78.938

Radiocirurgia

1.119

Braquiterapia

1.073

(aplicações)

Convênios

12.418

251.812

(aplicações)

102

14.483

Radioterapia
(aplicações)

SUS

44.338
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Gratuidade
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