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

VISÃO
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saúde mais eficientes e enxutas do 
estado de Goiás até o final de 2019.



MISSÃO

VALORES
• Gestão transparente e sustentável.
• Assistência integral, segura e individualizada.
• Eficiência e zero desperdício.
• Valorização e desenvolvimento das pessoas.
• Comprometimento com a cultura institucional.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

UM ANO DE AVANÇOS 
CONSOLIDADOS
Fechamos mais um ano com muito a comemorar 
na Associação de Combate ao Câncer em Goiás 
(ACCG). Afinal, praticamente conseguimos 
executar, com sucesso, todo o planejamento 
estratégico do ano de 2017. As ações que 
implementamos redundaram em avanços, que 
melhoraram o atendimento aos pacientes da 
ACCG – nosso objetivo principal - e também 
representaram economia de recursos para  
nossa entidade filantrópica. 

Dentre as principais ações, destacamos a 
aquisição de um novo sistema integrado e 
informatizado de gestão hospitalar, o Tasy, 
utilizado pelos melhores hospitais do país. Foi 
adquirido no primeiro semestre de 2017 e está 
em ritmo acelerado de implantação aqui na 
ACCG. A expectativa é virar do sistema atual 
para este outro no início do segundo semestre 
de 2018.

Esse sistema permite a integração entre os 
vários setores da ACCG, o que vai trazer mais 
agilidade em todos os processos administrativos. 
Além disso, contempla também o sistema de 
prontuário eletrônico, que irá proporcionar 
mais rapidez e economia de papel nos processos 
relacionados ao atendimento de pacientes, seja 
ele ambulatorial ou internação, colocando a 
ACCG em uma nova fase, do ponto de vista 
de informatização. Em suma, o sistema deverá 
atender a área administrativa e as assistenciais, 

de forma a integrar os diversos setores 
administrativos e dar muito mais agilidade aos 
processos. 

Cumprimos, com a adoção desta melhoria, 
o objetivo da Diretoria de sempre priorizar a 
assistência ao paciente, com agilidade e mais 
qualidade. É, na nossa visão, um investimento 
que vale muito a pena, e nos coloca, 
administrativamente, no nível dos grandes 
centros, dos grandes hospitais.   

A Diretoria Interventora (que comandou a 
ACCG, após a crise de 2012) e a Diretoria atual 
(que a sucedeu e cumpre mandato desde 2016) 
conseguiram criar as condições de adquirirmos 
essa nova ferramenta. Assim, é nítido que 
há uma sequência administrativa, de forma a 
manter a coerência de objetivos, pautada na 
eficiência e na melhoria contínua de processos. 
Além disso, primamos por realizar uma gestão 
transparente  e de elevado profissionalismo, 
colocando, em pontos chaves, profissionais 
capacitados para funções importantes e vitais 
para nossa organização. 

Por outro lado, a transparência é algo muito caro 
para a Instituição, pois somos uma Associação 
de referência, responsável por dois centros 
importantes de cancerologia, um em Goiânia, o 
Hospital Araújo Jorge, e a Unidade Oncológica 
de Anápolis, onde também temos investido para 
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''CONSEGUIMOS 
EXECUTAR, COM 
SUCESSO, TODO 

O PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO DO ANO 

DE 2017. AS AÇÕES 
QUE IMPLEMENTAMOS 

REDUNDARAM EM 
AVANÇOS, QUE 

MELHORARAM O 
ATENDIMENTO AOS  

PACIENTES DA ACCG 
– NOSSO OBJETIVO 

PRINCIPAL''

melhorar as condições de atendimento. Dessa 
forma, honramos os milhares de pacientes que 
dependem do nosso trabalho e nos confiam 
suas expectativas de saúde.

Temos consciência de que a ACCG presta 
um serviço muito relevante para a população, 
particularmente a de baixa renda, pois consegue 
atender um grande volume de pessoas dentro 
de uma celeridade ímpar no nosso país. Poucos 
centros conseguem prestar aos pacientes do 
Sistema Único de Saúde (SUS) um atendimento 
ágil e de qualidade como nós proporcionamos. 

Esse papel relevante de filantropia prestado pela 
ACCG, especialmente para a população mais 
carente, é reconhecido pela sociedade. Essa 
credibilidade é uma conquista muito importante 
para nós, e temos procurado manter e merecer 
sempre a confiança em nossos serviços. 

Por fim, superados os desafios de 2017, 
anunciamos que já temos para o ano de 2018 
uma  lista com 56 novos projetos, em várias 
áreas. A execução deles irá trazer novos avanços 
para a nossa Instituição. Estamos repletos 
de entusiasmo para cumprir, ou legar, com o 
esforço de nossos mais de 1300 colaboradores, 
mais avanços  para a ACCG.

Dr. Paulo Moacir de Oliveira Campoli
Presidente da ACCG



APRESENTAÇÃO

ACCG: REFERÊNCIA 
EM ONCOLOGIA
A Associação de Combate ao Câncer em Goiás 
(ACCG), com mais de 60 anos de existência, 
por meio de suas unidades - o Hospital Araújo 
Jorge, a Unidade Oncológica de Anápolis e 
o Instituto de Ensino e Pesquisa -, conseguiu 
mudar a história de vida de muitas pessoas, 
oferecendo tratamento de alto nível na área da 
Cancerologia.  

Fundada, em 1956, pelo médico alagoano Dr. 
Alberto Augusto de Araújo Jorge, a ACCG, 
além do tratamento do câncer, também 

desenvolve ações de prevenção e pesquisa na 
área oncológica. Instituição privada, de caráter 
filantrópico, ou seja, sem fins lucrativos, se 
consolidou, ao longo dos anos, como referência 
no Brasil, reconhecida tanto no meio científico, 
como por outras organizações filantrópicas, 
iniciativa privada, governo, sociedade e seus 
colaboradores, voluntários e associados.

É mantenedora  dos mais importantes centros 
especializados em oncologia da região Centro-
Oeste. A maioria dos pacientes são usuários do 

Registro histórico da fachada do Hospital Araújo Jorge, maior unidade da ACCG, fundado em 1967
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DIFERENCIAIS

Sistema Único de Saúde (SUS). O percentual 
desses atendimentos é, em muitos serviços, 
muito superior ao que a lei exige das instituições 
filantrópicas. Em menor número,  a Instituição 
atende também pacientes via convênios e 
particulares. 

A ACCG  atende pacientes de Goiânia, do 
interior de Goiás e de outros estados do país. 
Realizou, em 2017, mais de 1 milhão e 100 
mil procedimentos: consultas, internações, 
cirurgias, aplicações de doses de quimioterapia, 
sessões de radioterapia, dentre outros.

A Instituição tem como missão promover 
a assistência, o ensino e a pesquisa em 
Cancerologia. Sua visão de futuro é  estar entre 
as três organizações de saúde mais eficientes 
e enxutas do estado de Goiás, até o final de 
2019. Os seus valores são: gestão transparente 
e sustentável; assistência integral, segura e 
individualizada; eficiência e zero desperdício; 
valorização e desenvolvimento das pessoas; 
além do comprometimento com a cultura 
institucional.

CUIDADOS PALIATIVOS
Criado em 1993, o Grupo de Apoio Paliativo 
ao Paciente Oncológico (GAPPO) oferece 
atendimento em domicílio e no Hospital Araújo 
Jorge, melhorando os sintomas desconfortáveis 
dos pacientes fora das possibilidades 
terapêuticas. Com equipe multidisciplinar, o 
objetivo é atuar desde o diagnóstico de uma 
doença incurável, cuidando até o óbito - inclusive 
dando apoio aos familiares no período de luto -, 
levando sempre conforto e máxima qualidade 
de vida.

TRANSPLANTE
A Divisão de Transplante de Medula Óssea do 
Hospital Araújo Jorge, criada no ano 2000, é 
credenciada pelo Ministério da Saúde. Desde 
a sua criação, já foram realizados mais de 700 
procedimentos no setor. A unidade realiza, em 
média, 50 transplantes por ano, atendendo 
pacientes de várias regiões brasileiras, que 
apresentam, ou não, câncer em seu diagnóstico.

BANCO DE SANGUE
A doação de sangue tem relevante papel para 
o paciente com câncer. O Banco de Sangue do 
Hospital Araújo Jorge coleta bolsas para atender 
pacientes que estão em tratamento no Hospital. 
A unidade se destaca como um dos melhores e 
mais bem preparados da região Centro-Oeste 
para atendimento a pacientes oncológicos.

VOLUNTARIADO 
A Coordenação de Voluntários reúne cerca de 
280 pessoas, que atuam em diversos projetos  no 
Hospital Araújo Jorge. Candidatos passam por 
seleção, anualmente,  com avaliação psicológica e 
curso de preparação, até serem designados para 
um dos projetos da Instituição. Os voluntários 
oferecem apoio, orientação e informação aos 
pacientes e acompanhantes. Todas as atividades 
valorizam o trabalho realizado na ACCG.

Araújo Jorge, hoje, é uma referência 
nacional de tratamento do câncer
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CONSELHO DELIBERATIVO

INSTÂNCIA ESTRATÉGICA 
ZELA PELA ENTIDADE
O Conselho Deliberativo (CD) tem sua definição 
no artigo 30 do Estatuto Social da ACCG como 
“...o órgão estratégico que representa a vontade 
coletiva dos associados...”. Por isso, ainda que 
esteja subordinado a Assembleia Geral, está 
acima de todos os demais órgãos da ACCG, 
decidindo sobre todos os assuntos da entidade.

Sua importância reside, justamente, no fato de 
ser órgão de natureza estratégica, isto é, que 
tem a missão de zelar pelo andamento da ACCG, 
fazer cumprir o Estatuto e manter a entidade no 
cumprimento de suas finalidades, aplicando as 
diretrizes estatutárias e as baixadas de acordo 
com a necessidade, pelo poder que tem de 
determinar o direcionamento traçado para a 
ACCG e de correção de eventuais desvios.    

O CD, presidido pelo Dr. Cláudio Francisco 
Cabral, é composto, ainda, pelos médicos 
Geraldo da Silva Queiroz, Jean Teixeira de 

Paiva, Nermindo Pereira Pinto e Raimundo 
Augusto Veloso. Tem como suplentes Vicente 
Raul Chavarria Irusta e Edilberto Ribeiro 
de Rezende. Foi criado, basicamente, pela 
necessidade de reformar o antigo Estatuto, 
principalmente depois da profunda crise - agora 
já superada há algum tempo -, originada por 
anos de má gestão e ausência de um órgão, ou 
dispositivo legal, capaz de moderar e controlar 
as ações executivas. 

Por se tratar de um órgão predominantemente 
deliberativo, o CD não tem funções executivas, 
age indiretamente. Tem a responsabilidade de 
apreciar as propostas de orçamentos e de planos 
de ações; avaliar o desempenho da gestão, 
balanços e prestação de contas apresentadas 
pelas áreas executivas e de fiscalização; 
determinar e acompanhar o cumprimento 
das diretrizes estatutárias e os dispositivos 
complementares; e estabelecer normas e 

Reunião no Conselho Deliberativo, 
realizada no Hospital Araújo Jorge
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regulamentos que se fizerem necessários para o 
bom andamento da ACCG. 

Alguns artigos do Estatuto determinam ação 
conjunta com a área executiva, como a definição 
da estrutura organizacional (artigo 37/VI), o que 
implica em desenvolver algumas atividades 
de caráter executivo, relevantes para manter 
boas relações intrainstitucionais, porém, de 
forma colaborativa e cooperativa, sempre em 
benefício do melhor desempenho da ACCG. 
Todas as decisões do CD são registradas em 
ata, mas também se expressam sob a forma de 
resoluções, pareceres, projetos e ofícios.

Como órgão colegiado, e pelo fato de abranger 
toda a Instituição, as decisões do CD são sempre 
coletivas. Todos os seus membros discutem 
em grupo as matérias a ele encaminhadas, ou 
originadas dentro do próprio Conselho. Todos 
os sete conselheiros participam das reuniões 
mensais, ordinárias, quase sempre havendo a 
necessidade de sessões extraordinárias.

Logo no início de suas atividades, em agosto de 
2016, o CD aprovou um Plano de Ação, cuja 
agenda contém todas as matérias previstas 
a serem discutidas na gestão. Estabeleceu 
prioridades, como a que gerou o projeto de 
reformulação da estrutura organizacional e 
da gestão (Projeto 001/2016), a política de 
associados (que culminou na implantação da 
CCA - Comissão de Controle de Associados) e, 
mais recentemente, o projeto de alinhamento 
e cooperação entre as instâncias superiores da 
ACCG.

Para maior agilidade e produtividade, o CD 
criou Grupos de Trabalho Temáticos (GTs), 
como o de Gestão e o de Associados, que atuam 
se aprofundando nas matérias mais complexas 
e preparando a síntese, geralmente já com 
proposta para o Conselho deliberar.

 3 Priorizar, intensificar e acelerar os 
entendimentos em torno de um projeto de 
alinhamento conceitual e colaborativo entre as 
instâncias da administração superior da ACCG, 
amadurecido ao longo de 2017. A finalidade 
é criar as condições propícias que permitam 
acelerar e conferir consistência às mudanças e 
reformas necessárias ao progresso da ACCG, 
tanto as imediatas e explícitas, quanto as 
sugeridas pelos dispositivos e diretrizes do 
Estatuto Social;

 3 Manter a agenda própria de atividades 
específicas para tratar de assuntos estruturantes 
constantes no Plano de Ação, aprovado no 
início das suas atividades, além de se ocupar 
dos novos temas que surgirem;

 3 Em complemento a agenda comum de 
trabalho com a Diretoria Executiva, já em 
andamento, o CD vai monitorar a evolução das 
medidas modernizantes e mapear as eventuais 
necessidades de sintonia fina, sempre visando 
aperfeiçoar as diretrizes que conduzam a 
ACCG ao melhor rumo possível.

METAS PARA 2018

Uma das atribuições 
do CD é garantir 

o cumprimento do 
Estatuto da ACCG
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17 de janeiro 

- Intensificado o esforço para implantar as 
mudanças e os avanços previstos no Projeto 
001/2016, para seguir as diretrizes nele contidas. 

07 de fevereiro 

- Aprovada a criação de Grupos de Trabalho 
(GT) temáticos e elaboração de propostas/
projetos com fixação das diretrizes coerentes 
com o Estatuto; 

- Foi criado o Grupo de Trabalho da Nova 
Política de Associados, constituído pelos 
conselheiros:  Raimundo Veloso, Edilberto 
Rezende, Nermindo P. Pinto e Jean Teixeira.

14 de março 

- O  Conselho Deliberativo (CD) aprovou 
a inclusão na pauta da Assembleia Geral a 
permuta de um dos aceleradores pela obra da 
casamata do segundo aparelho, desde que a 
documentação pertinente esteja perfeita.  

- O CD aprovou o texto do Parecer a 
ser apresentado à Assembleia Geral para 
homologação, sobre o Balanço de 2016, com 
as devidas ressalvas, considerando o fato de o 
Conselho ter iniciado as atividades em agosto, 
portanto, na metade do exercício.

02 de maio 

Foi aprovada a proposta de um Plano de 
Alinhamento entre as instâncias da ACCG, 

DESTAQUES

RESUMO DAS ATIVIDADES
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começando pelo Conselho Fiscal, ficando a 
primeira sessão prevista para o dia 16 de maio 
de 2017.

16 de maio 

Primeira reunião conjunta: Conselho 
Deliberativo e Conselho Fiscal

13 de junho 

GT da Nova Política de Associados: aprovada 
a proposta de implantação  e estruturação da 
CCA (Comissão de Controle dos Associados), 
cujos primeiros componentes foram nomeados: 
Maria Auxiliadora de Castro Siqueira, Raimundo 
Augusto Veloso e Arineide Barreto Carneiro. 
Publicada a portaria.    

04 de julho 

Segunda reunião conjunta dos conselhos 
Deliberativo e Fiscal, que contou com a 
presença de consultoria especializada. Tema: 
responsabilidades legais dos conselhos e 
mecanismos de controle.

05 de setembro 

O Conselho Deliberativo aprovou a realização de   
auditoria operativa de processos considerados 
prioritários para a ACCG, tanto como para 
qualquer organização similar, considerando 
a precariedade e a fragilidade de dados e 
indicadores de desempenho que traduzam a 
realidade e o modus operandi.  

07 de Novembro 

Após a apresentação do Relatório Parcial da 
Auditoria Contábil, no dia 26 de outubro 2017, 
extraímos as seguintes conclusões:

- Os números e indicadores apresentados 
permanecem praticamente estáveis, com 
pequenas variações para cima ou para baixo;

- O resultado positivo mostrado foi creditado 
ao aporte extra de recursos oriundos do setor 
público, não vinculados à prestação regular 
de serviços e respectiva remuneração, fato 
confirmado pelo gerente financeiro e chefe da 
Contabilidade;

- Persistem a insuficiência de dados e de 
indicadores de desempenho da ACCG, 
repetindo a mesma situação do exercício 
anterior, confirmando que a avaliação contábil 
é limitada nesse sentido, pois permite visualizar 
apenas uma série histórica, ou seja, retrata 
o ocorrido e suas consequências imutáveis, 
não permitindo comparar o planejado com 
o realizado em tempo real, ferramenta 
determinante para identificar causas e apontar 
correções no período.  

21 de novembro 

O CD decide elaborar agenda comum de 
reuniões a ser proposta à Diretoria Executiva, 
com a finalidade de buscar soluções e 
condutas colaborativas para se cumprirem as 
determinações do Estatuto Social da ACCG e 
avançar na modernização da Instituição.

05 de dezembro 

Retomada a iniciativa de alinhamento das 
instâncias superiores, a partir de reunião 
com a área Financeira e de Contabilidade, 
receptividade considerada satisfatória e favorável 
à intensificação das relações intrainstitucionais.
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COMISSÃO DE CONTROLE DE ASSOCIADOS

REPRESENTAÇÃO DO 
CORPO ASSOCIATIVO
Criada pelo Conselho Deliberativo, há quase um 
ano, em 13 de junho de 2017, por determinação 
do novo Estatuto Social da Associação de 
Combate ao Câncer em Goiás,  a Comissão de 
Controle de Associados da ACCG  (CCA) tem, 
em síntese, o objetivo de ampliar, de maneira 
qualificada, o número de integrantes do corpo 
de associados da Instituição.

Para um dos três membros da Comissão, 
Dr. Raimundo Augusto Veloso, a intenção é 
selecionar e buscar pessoas com reais condições  
de ajudar a Instituição. “Pois os associados 
compõe a Assembleia Geral, órgão máximo 
de todas as decisões da Associação. É um 
controle melhor dos associados atuais”, disse. 
Além dele, compõem a CCA a coordenadora 
de Faturamento do Hospital Araújo Jorge,  
Maria Auxiliadora de Castro Siqueira, a Dora, 
e a enfermeira Arieneide Barreto Carneiro, 
que, atualmente, é chefe da Unidade de 
Abastecimento de Produtos de Saúde do 
Hospital das Clínicas da UFG.

O Dr. Veloso lembra que a ACCG têm 
várias instâncias de administração. O Corpo 
Associativo é a instância superior e responsável 
pelas decisões tiradas em Assembleia Geral 
Ordinária ou Extraordinária. O Conselho 
Deliberativo, que é a segunda instância; e o 
Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva, órgãos 
abaixo dele. “Note a importância de se ter um 

corpo associado forte: é a instância superior 
a tudo. A instância máxima de decisões da 
Instituição”, assinala.

FUNCIONAMENTO

O Dr. Veloso assinala que a existência de uma 
Comissão como a CCA é importantíssima para 
uma entidade filantrópica. “Ela deve ter um 
corpo associativo qualificado e representado 
pelas diversas camadas sociais. Quando falamos 
em qualificar, queremos que o associado tenha 
maior e melhor participação nas decisões da 
Instituição”, explicou. 

“O corpo de associados terá sempre informações 
do que se passa dentro da Instituição. Serão 
acionados com mais frequência para a 
Assembleia Geral. Afinal, eles decidem sobre a 
Associação, através das assembleias. É o órgão 
máximo da Associação, composta por todos os 
associados regulares”, ainda avaliou.

Segundo o Dr. Raimundo Veloso, é preciso 
estimular o engajamento. “Queremos um corpo 
associativo independente, com capacidade 
de tomar decisões. Almejamos ser o mais 
transparente possível”, projeta. Uma  outra 
meta da Comissão é atrair, por exemplo, o 
envolvimento de membros do Poder Público, do 
Executivo, do Legislativo, do Judiciário, pessoas 
que possam realmente somar esforços.
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COMO SE INSCREVER

Segundo o Dr. Veloso, qualquer pessoa pode 
ser associado.  Hoje, a maioria, inclusive, não é 
da área médica. Porém, há critérios para que a 
pessoa se associe. “O processo se inicia com o  
preenchimento de uma ficha, disponibilizada no 
site da ACCG. Nela estão previstos: a vontade 
de ser associado (a pessoa precisa demonstrar 
interesse); o porquê de querer ser associado; 

em que essa pessoa tem condições de ajudar a 
Associação; e antecedentes pessoais. Em outras 
palavras, o associado deve ter ‘ficha limpa’”, 
informou.

O candidato não pode ter parentes de primeiro 
e segundo graus já associados, ou que façam 
parte da administração da Associação, tanto 
da Diretoria Executiva, quanto em chefias de 
departamento.

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS 

 3 Receber propostas de candidatos a 
Associados Aspirantes e, em seguida,  analisar 
e decidir sobre a admissão dos aprovados, em 
entrevista;

 3 Avaliar, periodicamente, segundo critérios 
e sistemáticas estabelecidos, a situação e 
regularidade dos associados;

 3 A avaliação será realizada em tempo hábil e 
em conformidade com o processo eleitoral, em 
especial antes de Assembleia com eleições;

 3 Receber denúncias e queixas, realizar 

sindicância, avaliar e conduzir o processo de 
exclusão de associados.

DEFINIÇÃO

*Artigo 8º do Estatuto Social da ACCG:

 “Para controlar e dirigir o processo de admissão 
e de exclusão de associados, a ACCG disporá 
de uma comissão permanente denominada 
Comissão de Controle de Associados – CCA, 
composta por 03 (três) membros nomeados 
pelo Conselho Deliberativo para um período de 
03 (três) anos.”

Maria Auxiliadora de Castro Siqueira, a Dora,Dr. Raimundo Augusto Veloso
e Arineide Barreto Carneiro compõem a CCA



DIRETORIA EXECUTIVA

ADMINISTRAÇÃO COM 
EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E 
MELHORIA CONTÍNUA 

A atual Diretoria da Associação de Combate ao 
Câncer em Goiás (ACCG), eleita para o biênio 
2016-2018, tem se pautado, nestes 24 meses de 
trabalho, em eficiência administrativa, equilíbrio 
financeiro e melhoria contínua nos serviços. 
Após um primeiro ano de reorganização 
geral, em 2017 deu sequência a um inédito 
processo de modernização da gestão, em que 
a informatização  de processos tem importância 
central.

Vale lembrar que a Diretoria deu continuidade 
ao trabalho de recuperação administrativa 
e financeira iniciado por uma Diretoria 

Interventora (2012-2016), a qual assumiu 
depois do afastamento da gestão anterior por 
determinação judicial. Mas a Diretoria Executiva 
foi além e dinamizou os serviços e o atendimento 
oferecidos pela ACCG a seus pacientes. 

Composta pelo presidente, Paulo Moacir 
de Oliveira Campoli, o vice, Sellmann Shuji 
Nishi, a secretária-geral, Ângela Machado de 
Sá Ferreira, e pelo tesoureiro-geral, Márcio 
Roberto Barbosa da Silva, a atual Diretoria 
também adotou a transparência administrativa 
como pilar. 
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O tesoureiro-geral, Márcio Roberto Barbosa da Silva, o presidente, Paulo Moacir de Oliveira 
Campoli, a secretária-geral, Ângela Machado de Sá Ferreira, e o vice-presidente, Sellmann Shuji 
Nishi, formam a atual Diretoria Executiva da ACCG



Além de prestar contas para a Assembleia de  
Associados e para a Assembleia Legislativa 
do Estado de Goiás, a atual Diretoria dá 
publicidade a todos os processos de gestão. 
Para o presidente da ACCG, a transparência 
dos números, dos resultados e a prestação de 
contas para a sociedade se apresentam como 
ações muito importantes. “Temos, por rotina, 
por norma, disponibilizar dados do trabalho 
aqui executado, em nosso site e nas várias 
outras formas disponíveis, para assim podermos 
apresentar, particularmente em números, 
os procedimentos realizados na Instituição”, 
detalhou. 

Dr. Paulo Moacir lembra que a apresentação na 
Assembleia Legislativa de Goiás, sobre o que foi 
executado no ano anterior, é um compromisso 
feito pela Diretoria Interventora há seis anos, e 
que  vem se repetindo todos os anos. “Não é 
uma determinação estatutária, é uma decisão 
de gestão. A gestão anterior, do Dr. Alexandre 
Meneghini, instituiu isso em 2013. Existe uma 
prestação de contas de todas as doações 
que recebemos, particularmente aquelas do 
setor público, dos convênios, de emendas 

parlamentares e também de convênios com o 
governo do estado”, destaca o presidente. 

CONTAS EM DIA

Para o tesoureiro-geral da ACCG, Dr. Márcio 
Roberto Barbosa, do ponto de vista da gestão 
financeira, não houve um destaque único, e sim 
um conjunto de ações, fruto de planejamento. 
“Primeiro, foi a manutenção do pagamento dos 
nossos colaboradores dentro da data prevista. 
Conseguimos, em vários meses, reduzir isso, 
pagar no primeiro ou no segundo dia do mês. 
Nós temos, do ponto de vista legal, até o quinto 
dia útil, mas conseguimos antecipar isso”, citou.

O tesoureiro-geral também lembra que não 
foram contraídos novos  empréstimos bancários. 
“O último feito foi em 2015, para pagar o décimo 
terceiro salário, por causa de um atraso do 
município nos repasses no pagamento do nosso 
trabalho. Depois disso, conseguimos ajustar 
e mantivemos o pagamento em dia”, disse, 
acrescentando que foi feito um planejamento 
durante todo o ano. 
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Melhorias no parque tecnológico das unidades: tomógrafo computadorizado foi adquirido em 2017



REFORMAS NA ESTRUTURA DAS 
UNIDADES 

Dentre os outros destaques da administração 
feita pela atual Diretoria Executiva, estão 
também as reformas realizadas nos prédios 
da Instituição (com recursos próprios) e as 
melhorias no parque tecnológico, com a 
aquisição de material e equipamentos, em 
maioria via recursos de emendas parlamentares. 

“Estamos reformando o posto 3A e, em 
seguida, programamos reformar o posto 2A. 
Os postos 1A e 1B já foram reformados e está 
em andamento a reforma do posto 1C”, citou 
o tesoureiro-geral, sobre a área de internação, 
acrescentando que houve avanços também na 
Hotelaria. “Vai fazer parte do planejamento do 
próximo ano a reforma do Centro Cirúrgico, 
com aumento de uma sala. Vamos reformar 
também e sala da Anatomia Patológica”, ainda 
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Diretoria Executiva planejou e executou diversas obras de adequação de espaços em suas 
unidades, como a nova ala de Radiologia da Unidade Oncológica de Anápolis

ANTES

DEPOIS



disse, lembrando que  a reforma do Ambulatório 
deve começar no primeiro semestre de 2018.

O Dr. Márcio Roberto ressalta que, na Unidade 
Oncológica de Anápolis, as melhorias também 
aconteceram. Além da nova ala de Radiologia, 
inaugurada em outubro, a previsão é que 
se instale também um tomógrafo. A ala de 
Quimioterapia é outra área que deverá passar 
por ampla reforma.

ECONOMIA 

A Diretoria Executiva investiu em diversas 
ações que redundaram em economia para a 
Instituição, dentre elas, a mudança da entrega 

da medicação oral, conforme assinalou o Dr. 
Márcio Roberto, citando o trabalho realizado 
pela Farmácia do HAJ. 

O tesoureiro-geral da ACCG assinala 
outros investimentos importantes, como os 
realizados  na Segurança, no monitoramento 
com câmeras, no Setor de Informática - com a 
adoção do sistema Tasy e melhoria no sistema 
da rede -, além de investimentos no Setor de 
Comunicação. O Dr. Márcio Roberto lembra 
que no IEP houve a aquisição do programa Up 
To Date, que reúne as últimas atualizações em 
artigos e ensaios clínicos. “Somos um hospital-
escola e esse programa representa um salto do 
ponto de vista técnico”.
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Administração investiu também na qualificação dos colaboradores da ACCG

Processos garantiram economia, como a 
mudança na entrega da medicação oral



DESTAQUES

NOVO E MODERNO SISTEMA 
DE GESTÃO HOSPITALAR É 
APRESENTADO
Em 26 de julho, durante reunião realizada no 
auditório do Hospital Araújo Jorge, o presidente 
da ACCG, Dr. Paulo Moacir de Oliveira Campoli, 
apresentou o novo sistema de gestão hospitalar 
que está sendo adotado pela Instituição.

Ele explicou como o sistema Tasy, de integração 
e informatização, trará mais segurança, agilidade 
e facilidade na operacionalização de serviços 
administrativos e médicos de toda Instituição. 
Campoli ressaltou que, há muito tempo, 

foi detectada a necessidade de aquisição do 
produto. 

“Foram feitas várias tratativas nesse sentido, 
porém, somente agora, foi possível negociar 
com essa nova empresa”, disse. O presidente 
lembra que o novo sistema é importante, 
porque integrará todos os setores, não só os 
administrativos, mas também os assistenciais, 
oferecendo mais agilidade nos processos e um 
melhor atendimento aos pacientes.

26 Relatório Anual 2017 • Associação de Combate ao Câncer em Goiás 

Membros da Vivere Consultoria e da Diretoria da Associação de Combate ao Câncer em Goiás 
apresentaram para os colaboradores o Programa Tasy, que está sendo adotado pela Instituição



“Uma empresa do tamanho da ACCG precisa e 
requer um sistema robusto e  competente para 
lidar com o volume de informações do dia a dia”, 
afirmou o presidente.

Considerado de ponta no mercado, o software 
Tasy é um produto desenvolvido no Brasil, 
adquirido pela multinacional holandesa Philips, 
há alguns anos. Quando implantado, haverá  
uma completa integração dos diversos setores 
administrativos da ACCG, o que irá permitir 
um melhor controle e uma maior agillidade nos 
processos, condição inexistente com o sistema 
atual. Além disso, na área assistencial haverá 
um prontuário eletrônico, com uma maior 
interação entre os setores, o que também trará 
maior agilidade e segurança ao tratamento dos 
pacientes. 

O diretor executivo da Vivere Consultoria 
- empresa responsável pela implantação do 
sistema na ACCG – Miguel Gomes Neto,  
explicou que é uma parceria longa, mas com 
resultados a curto e médio prazos. “A gente 
quer aportar o conhecimento que temos do 
sistema e também do negócio. Por outro lado, 
aprender com a ACCG, que vai aportar o 
conhecimento no tema de combate ao câncer 
em Goiás. Queremos que esse projeto traga 
grandes resultados para a Instituição e que isso 
contemple não só a parte administrativa, mas 
também uma melhora na questão da segurança 
do paciente”, declarou.

Detalhando a implantação do sistema, o gerente 
de Tecnologia da Informação, e também 
responsável pelo projeto Tasy na ACCG, 
Marcos Almeida,  informou que o mapeamento 
de áreas já foi realizado e a parametrização dos 
processos já está em fase bastante adiantada.
Segundo Marcos, a partir disso, os relatórios 
de aderência estão sendo gerados e enviados 
aos gestores, para validação. Estando tudo de 
acordo, haverá elaboração de um documento 
final e padronização do sistema Tasy, de 
acordo com os dados mapeados e conforme a 
parametrização adotada.

No segundo semestre de 2017, a Gerência 
de Tecnologia da Informação passou a ter 
um novo comando, com Marcos Almeida. 
Diversos projetos foram iniciados e estão sendo 
executados:

 3 Elaboração, disseminação e gestão da 
Política de Segurança da Informação, no âmbito 
da ACCG;

 3 Projeto, implantação e gerenciamento 
da nova topologia de telecomunicações da 
ACCG, envolvendo cabeamento estruturado, 
substituição de switches, readequação da rede 
sem fio;

 3 Implantação da arquitetura de 
monitoramento dos dispositivos de rede e 
servidores, baseada em software livre;

 3 Implantação e consolidação da infraestrutura 
corporativa de virtualização;

 3 Padronização da infraestrutura corporativa 
de Segurança de T.I., envolvendo firewall, 
controle de conteúdo e navegação WEB;

 3 Projeto, implantação e gerenciamento de 
novas práticas para os serviços de impressão 
compartilhados;

 3 Readequação da equipe de T.I., em função 
de novas demandas;

 3 Projeto, implantação e gerenciamento da 
solução corporativa de antivírus;

 3 Projeto, implantação e otimização da 
utilização dos links de comunicação com a 
Internet e com a Unidade Oncológica de 
Anápolis.

NOVIDADES NA T.I.

27Relatório Anual 2017 • Associação de Combate ao Câncer em Goiás 

A Gerência de 
T.I. elaborou 
a Política de 

Segurança da 
Informação da 

ACCG



RESPONSABILIDADE 
SOCIAL RECONHECIDA
O Araújo Jorge recebeu, em 10 de agosto, 
o troféu de primeiro colocado, na categoria 
hospital, da sétima edição do Prêmio Mais 
Admirados em Responsabilidade Social em 
Goiás (2017). Promotora do evento, a agência 
Contato  Comunicação realizou a entrega oficial 
da premiação no Planet Consciente Garden, 
reunindo autoridades e profissionais de vários 
ramos empresariais e instituições.

O prêmio, que existe desde o ano de 2011, tem 
como objetivo destacar ações promovidas por 
empresas, com foco em responsabilidade social. 
O resultado é obtido por meio de uma votação 
realizada pela internet por pessoas qualificadas, 

que incluiu um grupo de profissionais ligados 
ao terceiro setor, jornalistas, profissionais 
liberais, empresários e líderes. O proprietário 
da empresa, jornalista Iúri Rincon Godinho, 
ressaltou que a premiação concedida ao Araújo 
Jorge reflete a qualidade do serviço assistencial 
oferecido por ele à sociedade.

“Desde quando o Hospital Araújo Jorge foi 
fundado, sempre teve muita força, e o médico 
Alberto Augusto de Araújo Joge, seu fundador, 
foi um visionário. Quando ninguém falava em 
câncer, ele montou um hospital de câncer, que, 
hoje, é pioneiro, não apenas em Goiás, mas no 
país. Eu acho que o Hospital é completamente 

PREMIAÇÕES
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Presidente da ACCG, Paulo Moacir de Oliveira Campoli, a secretária-geral, Ângela 
Machado de Sá Ferreira, o vice-presidente , Sellmann Suji Nishi, e sua esposa, 
Aparecida Campos Nishi, presentes na solenidade de entrega do prêmio



integrado à vida da sociedade, fazendo o 
bem, e, por esse motivo, o prêmio é mais que 
merecido”, afirmou Iúri Rincon.

Ao receber o prêmio das mãos do professor 
e escritor membro da Academia de Letras, 
Luiz Aquino, o Dr. Paulo Moacir de Oliveira 
Campoli, presidente da Associação de Combate 
ao Câncer em Goiás (ACCG) - mantenedora 
do Hospital Araújo Jorge -, agradeceu, em 
discurso, a honraria e ressaltou que o trabalho 
desenvolvido na unidade está bem consolidado, 
apesar dos grandes problemas da assistência 
à Saúde no país. “O Araújo Jorge não tem 
deixado de oferecer atendimento de qualidade 
aos pacientes oncológicos. Nós temos, no 
Brasil, algumas ilhas de exceção, e uma delas, 
certamente, é o nosso hospital, que consegue 
dispensar aos pacientes um tratamento digno. 
Por isso, essa homenagem realmente vem ao 
encontro desse ideal”, ressaltou.

O presidente da ACCG relacionou o 
recebimento do prêmio à seriedade do trabalho 
proposto pela atual gestão do Araújo Jorge. 
“O fato de ser lembrado como o hospital mais 
importante em termos de responsabilidade 
social é muito honroso e nós dá uma alegria 
muito grande. Isso, de certa forma, contempla 
o trabalho feito ao longo de todos esses anos, 
e, nesse momento, vem como um alento no 
sentido de que o esforço feito está sendo 
valorizado e recompensado”, disse.

Outros membros da Diretoria Executiva da 
ACCG, como  o vice-presidente, Dr. Selmann 
Suji Nishi, e a secretária-geral da ACCG e 
coordenadora de voluntários, Ângela Machado 
Sá Ferreira, marcaram presença na solenidade.

“Hoje o voluntariado representa uma força 
muito grande dentro da Instituição. Então, 
como estamos imbuídos em todo esse trabalho, 
fazemos do voluntariado um setor que atende 
o paciente e suas necessidades e, de fato, faz 
a diferença no tratamento proposto”, lembrou 
Ângela Sá.

“Nós estamos tremendamente orgulhosos. É 
um reconhecimento público de todo o trabalho 
desenvolvido pela Instituição, de todos os 
profissionais que estão dentro da Instituição, 
empenhados em fazer o melhor para o nosso 
paciente. E, de agora em diante, é fazer cada vez 
melhor”, comemorou.
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Proprietário da agência Contato 
Comunicação, Iúri Godinho (à esquerda) 

elogiou a tragetória histórica do Araújo Jorge

Araújo Jorge recebeu o Prêmio Mais Admirados em Responsabilidade Social em Goiás (2017)



Vamos continuar com o projeto e estamos muito 
felizes pela votação, unânime, que escolheu a 
Associação de Combate ao Câncer em Goiás”, 
disse.

Para o presidente da CDL, a ACCG é uma 
referência no Estado. “Nossa entidade colabora 
com a Associação. Destinamos doações todos 
os anos e vamos reforçar cada vez mais. Então, 
é obrigação da sociedade, e nossa também, de 
ajudar”, completou.

O presidente da ACCG, Dr. Paulo Moacir de 
Oliveira Campoli, recebeu o troféu, em nome 
da Instituição. “É de suma importância essa 
homenagem, pois expressa o reconhecimento 
da sociedade pelo trabalho feito no Hospital 

ACCG É HOMENAGEADA 
PELA CDL GOIÂNIA
A Associação de Combate ao Câncer em Goiás 
(ACCG) recebeu, em novembro, o Troféu O 
Anhanguera, entregue pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Goiânia (CDL Goiânia), em solenidade 
realizada no espaço Memoratto, na capital. A 
homenagem é destinada a empresas e entidades 
que foram destaque no ano de 2017. Na ocasião, 
a ACCG foi selecionada por unanimidade, na 
categoria “Reconhecimento e Mérito do Ano”.

O presidente da CDL Goiânia, Geovar Pereira, 
participou da premiação pelo terceiro ano 
consecutivo. Segundo ele, o título recebido 
pela ACCG foi criado como forma de 
reconhecimento para entidades que não sejam 
do ramo do comércio. “Escolhemos entidades 
que, realmente, fazem o bem para a sociedade. 
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Diretor técnico do Hospital Araújo Jorge, Dr. Alexandre Meneghini, acompanhado por sua 
esposa, Carina Barbosa G. Meneghini (à esquerda), o presidente da ACCG, Dr. Paulo Moacir, 
a gerente administrativa, Mariângela Ribeiro e a coordenadora de Mobilização de Recursos, 
Deuba Assunção, representaram a entidade na entrega do prêmio



A Associação de Combate ao Câncer em 
Goiás (ACCG) foi homenageada, em 11 de 
dezembro, pela Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG), durante a realização da Festa 
de Natal do Hospital Araújo Jorge. Na ocasião, 
a presidente de honra da OVG, a Primeira-

OVG RECONHECE 
TRABALHO DA ACCG

dama do estado, Valéria Perillo, entregou ao 
presidente da ACCG, Paulo Moacir de Oliveira 
Campoli, um diploma de mérito social, pelos 
relevantes trabalhos oferecidos à população.

De acordo com Valéria Perillo, este é 
um reconhecimento da OVG ao serviço 
realizado pelos profissionais da ACCG. “É um 
agradecimento a toda equipe do Hospital, pois 
eles se dedicam dia e noite para fazer um bom 
trabalho, e de referência”, finalizou. 

Araújo Jorge. É um prêmio que nos estimula e 
incentiva a prosseguir”, afirmou.

Também presente na solenidade, o diretor 
técnico do Hospital Araújo Jorge (HAJ), Dr. 
Alexandre Meneghini, ressaltou a importância 
da premiação: “Esse prêmio é a confiança 
que a sociedade tem na nossa Instituição. Fica 
evidente que eles compreendem as dificuldades 

vividas por nós, mas entendem, também, que 
nós temos um propósito e estamos cumprindo”, 
afirma.

Prestigiaram também o evento a gerente 
administrativa da ACCG, Mariângela Ribeiro, 
e a coordenadora do Setor de Mobilização de 
Recursos, Deuba Assunção.
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Primeira-dama Valéria 
Perillo entrega certificado 
de reconhecimento ao 
presidente da ACCG



PLANEJAMENTO

ESTRATÉGIAS BUSCAM 
O CRESCIMENTO
Instrumento de gestão, o atual Planejamento 
Estratégico da Associação de Combate ao 
Câncer em Goiás começou a ser desenhado no 
final de 2016 e, após a elaboração de um plano 
de ação, foi executado em 2017. “Ele foi iniciado, 
a princípio, com a consultoria da empresa 
Lure, e, na sequência, foi desenhado um mapa 
estratégico, que resume a ideia do Planejamento 
em quatro perspectivas: financeira, dos clientes, 
dos processos e de aprendizado e crescimento, 
que seriam os colaboradores e a infraestrutura”, 
explica o coordenador de Planejamento 
Estratégico, Rodolfo Zanelati. 

Segundo Rodolfo, o Planejamento é um projeto 
continuado. Neste processo, foram também 

redefinidos os conceitos de missão, visão e 
valores da Instituição e estabelecidos os objetivos 
estratégicos, os quais nortearam os projetos 
estabelecidos como prioridade para o ano de 
2017. “O que molda esse primeiro planejamento 
é a visão até 2019, que é estar entre as três  
instituições de saúde mais enxutas”, lembra o 
coordenador.

Quem planeja as estratégias, atualmente, é o 
Núcleo Gestor da ACCG. “E, a medida que a 
gente precisa de auxílio em alguma etapa, ou 
área específica, nós chamamos o supervisor, ou 
o chefe do setor, para trabalhar junto conosco”, 
detalhou Rodolfo Zanelati.

Reunião de diretores, gerentes e 
supervisores durante discussão inicial do 
Planejamento Estratégico 2017 da ACCG
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Segundo o coordenador,  2017 foi um ano de 
muito trabalho, quando dentre mais de 50 
projetos, definiu-se quatro prioridades. Para 
2018, a Diretoria Executiva listou, previamente, 

56 projetos. “Estamos na fase de aguardar a 
Diretoria fazer a escolha de quais projetos serão 
implementados, prioritariamente”, disse.

11/05/2017

Projeto 01 - Implantação de um novo 
sistema de informação (ERP)

Foi escolhido o sistema Tasy, por apresentar 
melhor custo-benefício. A empresa Vivere está 
fazendo a implantação, com acompanhamento 
da Gerência de T.I., conforme cronograma 
definido com a Diretoria Executiva. 

Projeto 02 - Elaboração e implantação 
dos Procedimentos Operacionais Padrão 
(POPs)

Executado pelo Núcleo Gestor. No início do 
ano de 2017, foi realizado treinamento com os 
supervisores da ACCG sobre a fucionalidade 
e importância deste projeto. O foco, em 2017, 
foi a inserção no sistema de procedimentos que 
poderiam ser alterados após a implantação do 
sistema Tasy, um total  de 661 POPs. O projeto 
continuará em 2018.

Projeto 03 - Implantação de indicadores 
por setor

Já formatado, o projeto depende ainda da 
implantação do sistema Tasy, que proporcionará 
maior velocidade e confiabilidade de informações 
para a criação de indicadores por setor e metas 
estratégicas que compõem o Balanced Scoredcard 
desenvolvido no planejamento.

Projeto 04 - Otimização do fluxo de 
atendimento de pacientes no Hospital

Um exemplo foi o desenvolvimento do fluxo do 
paciente em precaução de contato no Setor de 
Oncologia Clínica e no Setor de Quimioterapia, 
objetivando a maior segurança aos colaboradores, 
pacientes e acompanhantes. O projeto contou 
com treinamento, mapeamento do fluxo, 
identificação do paciente na agenda das equipes 
médicas e no prontuário e criação da Ficha de 
Precaução de Contato. Foi adotado também o 
sistema de senhas de prioridade no atendimento 
e cadeiras reservadas para esses pacientes.

PRIORIDADES 
EXECUTADAS EM 2017

Treinamento das 
equipes gestoras 

sobre os POPs
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TRANSPARÊNCIA

EM CONSTANTE DIÁLOGO 
COM A SOCIEDADE

A Associação de Combate ao Câncer em Goiás 
pratica, dentre seus valores empresariais, uma 
gestão transparente. Neste sentido, sempre 
promoveu, e assim também aconteceu no ano de 
2017, uma interação constante com a sociedade, 
tornando públicas as principais demandas e 
dificuldades enfrentadas por ela, tanto através 
dos canais próprios de comunicação, como no 
atendimento às solicitações da imprensa.

O presidente da ACCG, Paulo Moacir de 
Oliveira Campoli, lembra que a Associação é 
uma entidade filantrópica, cuja missão é atender 
a sociedade, promovendo a assistência, o ensino 
e a pesquisa em Cancerologia. “Podemos dizer 
que a sociedade é dona da ACCG, posto que 
é comandada por seu corpo de associados, 
composto de pessoas oriundas de diversas 
camadas da população”, assinalou. “Assim, e 
também pela importância social do trabalho  
aqui prestado, é necessário que a gestão e 
nossas demandas possam ser explicitadas e, 
quando necessário, debatidas com a população 
que utiliza nossos serviços”, disse.

Dr. Paulo Moacir lembra que a ACCG precisa de 
apoio para continuar a executar sua missão, e, 
neste sentindo, tem conseguido a mobilização da 
sociedade, por causa da credibilidade construída 
nos seus mais de 60 anos de fundação. “A 
sociedade nos apoia, pois percebe que nosso 
trabalho é feito, apesar das dificuldades, com 
muita seriedade”, lembra.  

Presidente da ACCG concede 
entrevista coletiva para a imprensa

34 Relatório Anual 2017 • Associação de Combate ao Câncer em Goiás 



ENFRENTANDO AS CRISES - A ACCG deu 
ampla publicidade às demandas e problemas 
que enfrentou, durante o ano de 2017. Os 
representantes da Diretoria e demais gestores 
da Instituição utilizaram espaços na imprensa 
para divulgar os posicionamentos da entidade.
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PARCERIAS

APROXIMAÇÃO COM 
O PODER PÚBLICO
No ano de 2017, a Diretoria Executiva da  
Associação de Combate ao Câncer em Goiás 
trabalhou junto às instituições e órgãos do poder 
público para estreitar as parcerias com governos 
e representantes dos poderes Legislativo e 
Executivo. O presidente da ACCG,  Dr. Paulo 
Moacir de Oliveira Campoli, e outros membros 
da Diretoria da entidade visitaram secretarias, 
prefeituras e o Congresso Nacional, expondo e 
conseguindo adesão dos representantes políticos 
para as demandas da entidade filantrópica. 
Além disso, a ACCG promoveu solenidades de 
agradecimento e reconhecimento ao apoio do 
governo estadual e da bancada federal goiana ao 
trabalho feito pela Instituição. 

Em visita ao Congresso 
Nacional, no mês de agosto, 

representantes da ACCG foram 
recebidos pela senadora Lúcia 

Vânia, em seu gabinete

Equipe da ACCG também foi recebida 
pelo deputado Daniel Vilela

Deputada federal Flávia Morais conversa 
com o presidente  da ACCG

Dep. João Campos manifestou 
apoio às demandas da ACCG

Líder da bancada federal, Jovair 
Arantes, e o Pres. Dr. Paulo Moacir

O senador Ronaldo Caiado recebeu, em 
audiência, os representantes da entidade
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Iris Rezende, prefeito de 
Goiânia, recebe o presidente 
da ACCG, no Paço Municipal

Reunião, na Prefeitura de 
Anápolis, com o prefeito 

Roberto Naves

Reunião com o 
secretário estadual de 

Saúde, Leonardo Vilela

Presidente da Câmara Municipal , Andrey 
Azeredo, após reunião com Dr. Paulo

Visita  ao presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado estadual José Vitti
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ACCG AGRADECE PARCERIA DA 
BANCADA FEDERAL GOIANA
Em solenidade realizada em 1º de setembro, no 
auditório do Hospital Araújo Jorge, a Associação 
de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG), 
mantenedora da unidade, homenageou a 
bancada de deputados federais e senadores 
goianos. Os parlamentares da legislatura atual, 
e também alguns ex-parlamentares, foram 
homenageados. O evento foi realizado para 
agradecer o apoio dado pelos congressistas à 
entidade filantrópica, nos últimos anos.

“Essa homenagem tem o sentido de fazer 
um agradecimento a todo apoio prestado 
pela bancada federal do estado de Goiás à 
nossa Instituição. O Hospital Araújo Jorge, 
certamente, não teria os avanços tecnológicos 
que tem hoje, se não fosse esse apoio, essa 
ajuda a nós prestada por esses parlamentares. 

É, portanto, objetivo desse evento agradecer 
de forma efusiva esse apoio a nós destinado ao 
longo de vários anos”, definiu o presidente da 
ACCG, Paulo Moacir de Oliveira Campoli.

Falando em nome da bancada, o deputado federal 
Pedro Chaves (PMDB) disse que a homenagem é 
um reconhecimento da ACCG e do Araújo Jorge 
ao trabalho feito pelos parlamentares em defesa 
dos benefícios da área da saúde para o Hospital. 
“Todos os anos, a bancada destina, através de 
emendas individuais, recursos para ajudar a 
equipar o Hospital Araújo Jorge, para prestar o 
melhor serviço para a nossa comunidade”, disse 
o deputado, em entrevista.

Pedro Chaves ressaltou o reconhecimento de 
todo o grupo parlamentar, e de toda população 

Dr. Paulo Moacir abre a solenidade 
com discurso de reconhecimento 

ao apoio dos deputados

DESTAQUES
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goiana, ao importante e relevante trabalho feito 
pelo Hospital Araújo Jorge. “É um trabalho em 
favor não só dos goianos, mas de pessoas de 
toda região, porque nós sabemos que o Hospital 
Araújo Jorge atende Goiás e vários municípios 
da região Centro-oeste e Norte do país. Um 
trabalho importantíssimo para salvar vidas”, 
afirmou.

Homenageado no evento como ex-deputado 
federal apoiador da ACCG, o Secretário 
Estadual de Saúde, Leonardo Vilela, lembrou 
que o câncer aflige várias famílias e pessoas. 
“Por isso, nós vemos com muito bons olhos 
essa iniciativa da Diretoria do Hospital Araújo 
Jorge em agradecer e homenagear esses 
parlamentares e, com certeza, isso fará com que 
os atuais parlamentares e os futuros também 
possam, cada vez mais, contribuir com emendas 
parlamentares com esse Hospital, que se dedica 
a uma causa tão nobre como o combate ao 
câncer”, disse.

REFERÊNCIA

Também homenageado no evento, o deputado 
Lucas Vergilio (SD) ressaltou “o trabalho 

fantástico, referência no Brasil inteiro, no 
combate ao câncer”, realizado pelo Hospital 
Araújo Jorge.  E ainda disse: “É nossa obrigação, 
e obrigação da bancada goiana, destinar sempre 
recursos para que nós possamos intensificar 
esse trabalho. Todo recurso que destinar pra cá, 
assim, ainda é pouco. Então, eu acho que cabe a 
nós nos unirmos no coletivo, para que possamos 
ajudar cada vez mais”, disse, lembrando o drama 
de quem faz tratamento do câncer. “Só quem já 
passou por um problema de câncer na família, 
quem já conviveu com essa doença de perto, 
sabe a importância do Hospital Araújo Jorge”, 
pontuou.  

A ex-deputada Íris de Araújo (PMDB) disse 
que a ACCG “talvez seja a entidade mais 
importante que nós temos aqui no estado” e 
que vem demonstrando trabalho, ao longo dos 
anos, apesar das dificuldades.  “Essas emendas 
de bancada dos deputados federais se faz pela 
confiabilidade na gestão da atual administração, 
que tem transformado os recursos em atuais e 
modernos equipamentos para salvar a vida das 
pessoas. Sou apoiador da causa, sem dúvida 
nenhuma”, afirmou, também, o deputado 
Delegado Waldir (PR).

Deputados federais e ex-deputados foram 
homenageados pela Diretoria da Associação
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ACCG PRESTA HOMENAGEM 
AO GOVERNO DO ESTADO
A Associação de Combate ao Câncer em Goiás 
prestou, em 29 de novembro, uma homenagem 
ao governo do Estado, em reconhecimento 
ao apoio irrestrito às causas da entidade, nos 
últimos anos. Durante o evento, o governador 
Marconi Perillo, como chefe do Poder Executivo 
estadual, Leonardo Vilela, secretário de Saúde 
do Estado, e o vice-governador José Eliton 
Júnior (representado pelo chefe de gabinete 
Charlie Antônio), receberam certificados.

Na solenidade, a primeira-dama do Estado, 
Valéria Perillo, presidente de honra da 
Organização das Voluntárias de Goiás – OVG – 
também foi reconhecida pelo apoio prestado à 
ACCG.  

Durante o evento, o governador Marconi Perillo, 
afirmou que a ACCG realiza um “trabalho 

incrível e com um alcance extraordinário de 
atendimento” a toda a população goiana e no 
centro-oeste brasileiro. “O governo do Estado 
sempre foi parceiro da ACCG, através da OVG, 
e também de minha atuação como governador, 
da minha equipe e da Secretaria Estadual de 
Saúde”, disse.

Marconi Perillo anunciou o repasse de duas 
ordens de pagamento no total de  R$ 1,6 
milhão à ACCG, correspondente a parcelas de 
convênio firmado com a Instituição para o ano 
de 2017. “Eu tenho trabalhado junto ao governo 
do Estado e secretários, para que  possamos 
estar sempre atentos às demandas do Hospital 
Araújo Jorge”, afirmou o governador.

Para Leonardo Vilela, secretário de Saúde do 
Estado de Goiás, é importante o governo apoiar 

A tarde de homenagens contemplou Valéria e Marconi Perillo, respectivamente primeira-dama e governador 
do estado, o secretário da Saúde, Leonardo Vilela, e também o representante do vice-governador José Eliton  
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o Hospital Araújo Jorge, pois a unidade é uma 
referência no tratamento de câncer no Brasil. “ O 
governo do Estado, ao auxiliar financeiramente 
o Hospital, sabe que o valor é bem empregado 
em prol da redução do sofrimento das pessoas 
com esta doença”.

A primeira-dama Valéria Perillo ressaltou que 
sempre se empenhou para que o governo 
estadual liberasse recursos para a Instituição. 
Ela também agradeceu o reconhecimento da 
ACCG ao trabalho da OVG, assídua parceira 
do hospital em diversas ações sociais. “É  uma 
Instituição com uma demanda gigantesca de 
pacientes de câncer, e precisa do apoio de 
recursos do Estado para salvar vidas”, afirma.

Alexandre João Meneghini, diretor técnico 
do HAJ, afirmou a relevância de agradecer 
o apoio da comunidade e das instâncias 
governamentais na manutenção do Hospital. “É 
de suma importância para a ACCG demonstrar 
o reconhecimento ao governo do estado de 
Goiás, pela efetiva ajuda, desde o começo da 
intervenção, há cinco anos, e também agora, 

na gestão do Dr. Paulo. É um reconhecimento 
merecido, e precisamos valorizar aqueles que 
nos ajudam”, comentou o diretor.

De acordo com o presidente da ACCG, Paulo 
Moacir de Oliveira Campoli, a reestruturação 
vivida pela entidade não seria possível sem 
o apoio e ajuda do Governo do Estado. 
“Particularmente, as iniciativas do governador 
Marconi Perillo, e também da primeira-dama 
Valéria, muito contribuíram nestes cinco anos 
de reestruturação para podermos continuar 
prestando um atendimento decente aos 
pacientes que aqui nos procuram”.

O presidente enfatizou que, ao longo de décadas, 
a ACCG recebe este apoio e incentivos por parte 
do governo estadual. Merecendo destaque, 
segundo ele, a ajuda financeira oferecida a 
partir de 2012, fundamental para a recuperação 
vivida hoje pela Instituição. “Não há como negar 
que a atual situação de bom funcionamento na 
ACCG se deve, em grande parte,  a esta ajuda 
do governo do Estado prestada ao longo destes 
últimos anos”, finaliza.

Em entrevista, o governador 
Marconi Perillo destacou o 
trabalho realizado pela ACCG



UNIDADES

HOSPITAL ARAÚJO JORGE: 
CENTRO DE REFERÊNCIA 
EM CANCEROLOGIA
O Hospital Araújo Jorge (HAJ), inaugurado em 
março de 1967, é a maior unidade operacional 
da ACCG e o maior centro especializado 
no tratamento a todos os tipos de cânceres 
na região Centro-Oeste. Pela qualidade do 
trabalho que realiza, é reconhecido nacional e 
internacionalmente. 

O HAJ está no grupo dos maiores e melhores 
hospitais brasileiros especializados em 
Cancerologia, atendendo pacientes de todas 
as idades e de diversas regiões e estados do 
Brasil. Além do estado de Goiás, pela ordem, 
recebe pacientes do Tocantins, seguido de Mato 
Grosso, Pará, Bahia, Distrito Federal, Minas 
Gerais, Acre, Ceará, Rondônia e Maranhão, só 
para citar os 10 principais.

Em Goiás, a maioria dos pacientes vêm de Goiânia 
(53,58%), seguido de Anápolis, Aparecida de 
Goiâni, Jataí, Trindade, Senador Canedo, Rio 
Verde, Inhumas, Goianésia, Luziânia, e outras 
cidades do interior (44,78%).

Em 2017, passaram pelo Hospital 14.892 
pacientes internados pelo SUS, 2.416 por 
convênio e 276 pacientes particulares.

Segundo o diretor técnico da unidade, Dr. 
Alexandre Meneghini, em 2017, houve um 

progresso significativo na organização do 
Hospital e o foco principal de todas as ações foi 
a melhoria da prestação de serviços. “Tivemos 
avanços nos equipamentos, infraestrutura, 
adotamos protocolos e normas mais atuais”, 
enumerou.

Meneghini lembra que o HAJ está se preparando 
para buscar a certificação da Organização 
Nacional de Acreditação (ONA), até 2020. 
“Temos trabalhado muito em todos os processos 
dentro do Hospital”, disse.
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Dr. Alexandre Meneghini, diretor técnico



O Araújo Jorge oferece a seus pacientes um serviço global, com tratamento multidisciplinar, que inclui, 
além do trabalho do Corpo Clínico e de Enfermagem, equipes de Fonoaudiologia, Psicologia, Nutrição, 
Fisioterapia, Assistência Social, Odontologia, Farmácia, Biomedicina, dentre outras.

“Temos uma gama de profissonais que, a cada dia, devem ser valorizados para sempre poder fazer esse 
trabalho integral”, ressalta o diretor técnico do Hospital.

TRATAMENTO ENVOLVE VÁRIAS ÁREAS
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Projeto Tranquila-mente, de 
atendimento psicológico

Vista da recepção principal do Hospital Araújo Jorge

Sessão de fisioterapia em paciente oncológico



DESTAQUES

O PRIMEIRO EM CIRURGIAS DE 
ALTA COMPLEXIDADE PELO SUS
O Hospital Araújo Jorge (HAJ) foi destaque em 
quesitos importantes de tratamento oncológico 
de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), 
apresentados em assembleia da Associação 
Brasileira de Instituições Filantrópicas de 
Combate ao Câncer (Abificc), realizada em São 
Paulo, no final de maio, na sede da entidade.

De acordo com o Relatório Administrativo da 
gestão 2016, apresentado no evento - no qual 
a nova Diretoria da Abificc também foi eleita 
-, a entidade, que reúne 27 instituições no 
país, é responsável por uma parcela grande de 
atendimentos em quimioterapias, radioterapias, 
braquiterapias, internações e cirurgias 
oncológicas pelo SUS no país. Números de 
um levantamento detalhado dos principais 
procedimentos realizados por cada uma das 
associadas da Abificc confirmam isso.

Os hospitais da Abificc fazem 27% das cirurgias 
de alta complexidade no Brasil. No país, existem 

259 hospitais que realizam tais procedimentos. 
Já os hospitais que fazem grandes cirurgias 
são 50, dos quais 18 são da Abificc. “Nós aqui 
no HAJ fizemos 81,5% das cirurgias de alta 
complexidade do nosso estado”, disse o médico 
e tesoureiro-geral da ACCG, Márcio Roberto 
Barbosa da Silva, representante da nossa 
Instituição no evento.

“Em números absolutos, nós executamos a 
maior quantidade de cirurgias no Brasil. Fico 
lisonjeado. Nós superamos Barretos, que está 
em segundo, com 3.794 cirurgias. Em quantidade 
de cirurgias do código 16, de alta complexidade, 
foram 3.913 no nosso Hospital”, afirmou, ainda, 
o Dr. Márcio Roberto. Em terceiro lugar está 
o Hospital Amaral Carvalho (SP), que realizou 
2.934 cirurgias. 

Já a braquiterapia, que representa o maior 
suporte aos pacientes do SUS, teve a metade 
dos atendimentos, em 2016, feitos pela Abificc, 
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Membros da Abificc durante reunião, 
no mês de maio, em São Paulo



com 16 mil das 32 mil realizadas. “Aqui, nós 
fazemos 100%”, informou o tesoureiro-geral 
da ACCG. Foram 1008 procedimentos durante 
2016, mesma produção dos últimos dois anos 
anteriores, 2015 e 2014, conferindo à ACCG 
o sexto lugar em realização deste tipo de 
procedimento.

Outras afiliadas da Abificc, como Santa Casa de 
Maceió (AL), Associação Feminina de Combate 
ao Câncer (ES), Hospital de Câncer de Cuiabá 
(MT), Fundação Napoleão Laureano (PB) e 
Sociedade Piauiense de Combate ao Câncer(PI) 
também alcançaram o índice de 100%.

Em relação à quimioterapia, cuja produção no 
Brasil para o SUS atingiu quase 3 milhões de 
aplicações, em 2016, a Abificc foi responsável 
por quase 758 mil. “De forma geral, as 
instituições da Abificc representam 25% das 
quimioterapias feitas no Brasil. Em Goiás, 60% 
das quimioterapias do SUS são feitas por nós”, 
ainda relatou o tesoureiro-geral da ACCG.  A 

produção da  ACCG deste procedimento tem 
crescido: em 2014, foram 36.151, num universo 
de 121.650 no Estado; em 2015, o Hospital 
realizou 39.420, e o Estado 65.984; já em 2016,  
foram 41.502 e 68.705 no Estado.  A ACCG foi a 
quinta em número de procedimentos em 2016, 
dentre as associadas da Abificc.

Ainda segundo o relatório, apesar dos 
indicadores de sessões de radioterapia de 
pacientes do SUS terem sofrido redução de 
9,8 milhões (2015) para 9,6 milhões (2016), 
as associadas da Abificc aumentaram os 
atendimentos, de 3,1 milhões para 3,2 milhões, 
perfazendo um total de 33%. “Nós fazemos 
80% da radioterapia de Goiás”, informou Márcio 
Roberto. Esse é o índice alcançado também pela 
Fundação Jorge Dino (MA). Só é suplantado pelo 
da Sociedade Piauiense de Combate ao Câncer 
(PI), que atingiu 100%.  Quinto lugar na Abificc 
neste procedimento em 2016, com 204.539, a 
produção da ACCG cresceu: em 2015, foram 
191.324; e, em 2014, 168.265.
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Número de cirurgias pelo SUS feitas na unidade da 
ACCG se destaca entre as entidades filantrópicas



SISTEMA SE TORNA MODELO DE 
ECONOMIA E EFICIÊNCIA 
O sistema de gestão na Farmácia do Hospital 
Araújo Jorge (HAJ) tem colocado a unidade em 
destaque e já se tornou um modelo de economia 
e eficiência. Com melhorias constantes nos 
últimos 17 anos, o sistema, que utiliza um inédito 
padrão de dose unitária dos medicamentos 
prescritos pelos médicos aos pacientes, além 
de evitar desperdícios, traz diminuição de 
consumo de materiais, com redução de custos. 
Notadamente, também traz mais segurança e 
um maior controle nas medicações ministradas.

A farmacêutica Alene Franco Bastos, 
responsável pelo Setor, diz que o sistema, 

implantado desde o ano 2000, utiliza salas com 
uma infraestrutura especialmente projetada 
para diminuir o risco de incidentes durante o 
preparo de medicamentos, além de facilitar 
o trabalho dos postos de Enfermagem, na 
identificação, com etiquetas personalizadas, 
dos pacotes de medicação para cada paciente. 
A técnica de reformulação no manuseio de 
medicações traz benefícios para o Hospital 
mantido pela Associação de Combate ao 
Câncer em Goiás (ACCG).

“Fazendo a diluição em capela de fluxo laminar, 
é possível realizar, por exemplo, o seguinte: se 
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RECONHECIMENTO - Em novembro, o Hospital Araújo Jorge conquistou o segundo lugar do 
Prêmio  Os Mais Admirados da Farmácia em Goiás / 2017. O gerente de  Suprimentos da ACCG, Rodolfo 
Zanelati, a chefe do Setor de Farmácia, Alene Franco Bastos , e o supervisor de Farmácia, Paulo 
Augusto Souza Fernandes, receberam a homenagem, idealizada pela Contato Comunicação.



no Hospital tem prescrição de 100 aplicações de 
Tramal em bolsa fiosiológica, vamos utilizar uma 
seringa para fazer as 100 bolsas”, disse. “Temos 
uma economia de material de 80 a 100%, 
dependendo da prescrição do paciente”, afirma. 
A farmacêutica conta que, ao longo dos anos, 
tem apresentado o projeto em congressos, 
outras unidades e também para órgãos de Saúde. 
“Todos querem saber como temos conseguido 
os nossos resultados positivos”, relata.

Ainda de acordo com Alene, o Hospital é 
apontado como modelo, devido às novas 
técnicas de trabalho. Segundo ela, a Secretaria 
da Saúde e Vigilância Sanitária conhece 
todas as instalações e indica o Hospital para 
representantes de outras instituições que 
buscam por melhorias. “O Hospital lidera essa 
inovação, somos os únicos que trabalhamos 
com dose unitária na escala de três mil doses 
por dia”, afirma.

Anteriormente, a medicação oral era 
disponibilizada em frasco lacrado de remédio 

para os postos de medicação; agora, é realizado o 
fracionamento, e destinada apenas a quantidade 
a ser utilizada. “Da mesma forma, quando o 
paciente precisava fazer uma antissepsia, nós 
mandávamos o litro de álcool, mas a Vigilância 
Sanitária proibiu, para prevenir contaminações. 
Com o fracionamento, economizamos material 
e produto”, descreveu a farmacêutica.

O controle de qualidade na Farmácia é rígido, 
sendo realizadas oito tipos de conferências nos 
medicamentos, para que não haja qualquer erro.

Desde o ano 2000, todos os produtos de limpeza 
utilizados no Hospital são manipulados pela 
própria equipe farmacêutica. “Todo detergente 
e sabão é produzido aqui, o que gera economia 
de 80%. Isso é algo que apenas nós fazemos. É 
tão simples, e as pessoas ficam impressionadas 
porque acham que aqui não tem um trabalho 
diferenciado como esse. Se nós tivéssemos que 
comprar, imagina quantos frascos de produto 
teríamos que descartar como resíduo químico? 
Então, a economia é grande”, afirma Alene.
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Farmácia do Araújo Jorge usa 
padrão de dose unitária, que 

evita desperdícios



ESPECIALISTAS DE TODO O 
BRASIL VISITAM O HAJ
Em 24 de março, médicos especialistas de 
diferentes instituições oncológicas de todo o 
Brasil estiveram reunidos no Hospital Araújo 
Jorge (HAJ) para debater o câncer de colo de 
útero. O encontro - que teve sequência no 
Castró s Hotel - foi promovido pelos Serviços 
de Ginecologia e Mama, Oncologia Clínica e 
Radioterapia do HAJ, com o apoio do Instituto 
de Ensino e Pesquisa. Foi patrocinado pelo 
Laboratório Roche, fazendo parte do projeto 
“Preceptoria: considerações do tratamento 
multidisciplinar no manejo de Câncer de Colo 
Uterino Avançado”, o qual reuniu oncologistas 
clínicos, cirúrgicos e radioterapeutas. 

“O encontro proporcionou maior interatividade, 
discussão dos casos, troca de experiências e 
peculiaridades de cada instituição representada. 
Para o HAJ é muito importante, pois expôs o 
que nós fazemos, mostrando o tratamento 
oncológico que nós conseguimos oferecer aos 
pacientes do SUS e que, apesar de todas as 
dificuldades, conseguimos dar um tratamento 

de boa qualidade”, explicou Rossana de Araújo 
Catão Zampronha, médica do Serviço de 
Ginecologia e Mama do HAJ, que foi uma das 
palestrantes.

Como parte da programação, foi realizada 
uma visita com os participantes e apresentado 
o funcionamento dos setores de Farmácia, 
Radioterapia e Diluição de Medicamentos. 
“Estou absolutamente encantada com a 
estrutura que o Hospital conseguiu implantar 
para o atendimento aos pacientes do SUS. É 
um modelo para a gente copiar, projetar, fazer 
melhorias nos outros serviços em que nós 
trabalhamos e poder atender com a mesma 
qualidade porque funciona. A praticidade é 
extrema, e tudo é muito bem casado”, elogiou 
a médica Cintia Andrade, oncologista em Feira 
de Santana (BA).

“O Hospital tem excelente estrutura, acolhe 
muito bem as mulheres que chegam com câncer 
de colo uterino, que é o foco. Está todo mundo 
capacitado; então, acho que foi mais uma troca 
de experiências. Eu fiquei muito impressionada”, 
relatou a oncologista clínica, médica Daniela de 
Freitas do Instituto do Câncer de SP (ICESP), 
que, além de participar do encontro como 
palestrante, ministrou a aula “Atualização na 
orientação e manejo da mulher com câncer de 
ovário”, durante a Reunião Científica da ACCG, 
juntamente com o professor livre docente 
da disciplina de Ginecologia da Faculdade 
de Medicina da USP (ICESP), Jesus de Paula 
Carvalho.

48 Relatório Anual 2017 • Associação de Combate ao Câncer em Goiás 

Evento nacional sobre câncer de colo uterino 
reuniu especialistas no Araújo Jorge



MÉDICOS DO HAJ SE 
DESTACAM NACIONALMENTE

No dia 12 de agosto, o médico oncologista titular do Setor de Melanoma e Pele do Hospital Araújo 
Jorge, Dr. Flávio Cavarsan, foi eleito e tomou  posse como presidente do Grupo Brasileiro de Melanoma 
(GBM), que  concentra mais de 2 mil associados com interesse em acompanhamento de estudos sobre 
câncer de pele. A presidência do GBM, que vinha sendo exercida por paulistas há mais de 20 anos, pela 
primeira vez passou a ser de um representante do Centro-Oeste. Ex-residente no Hospital Araújo 
Jorge, o oncologista assumiu um mandato de dois anos.

No dia 26 de agosto, o chefe do Setor de Cabeça e Pescoço do Hospital Araújo Jorge (HAJ), Dr. José 
Carlos de Oliveira, assumiu um dos postos da vice-presidência nacional da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP). A eleição e posse ocorreram no Rio de Janeiro, durante o 26° 
Congresso Brasileiro de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Na oportunidade, o médico titular do Setor de 
Cabeça e Pescoço, e cirurgião oncológico, Dr. Antônio Paulo Machado Gontijo, assumiu, também por 
dois anos, o mandato de presidente da regional Centro-Oeste da SBCCP. 
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Dr. Flávio Cavarsan foi eleito 
presidente do Grupo Brasileiro 
de Melanoma (GBM)

Os cirurgiões José Carlos de Oliveira e Antônio Paulo Machado Gontijo (no centro 
da foto, ao lado de colegas) assumiram postos de direção na SBCCP



UOA: REFORMAS 
MELHORAM ATENDIMENTO
A Unidade Oncológica de Anápolis (UOA),   
inaugurada em 1994, oferece atendimento de 
prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer 
a pacientes de Anápolis e de 59 municípios da 
região norte do estado, além de diversas outras 
unidades da federação.

A unidade ambulatorial oferece atendimento 
médico e serviços de uma equipe 
multiprofissional, com Serviço Social, Corpo 
de Enfermagem, Psicologia, Odontologia, 
Nutrição e outros atendimentos. Realiza 
diversos procedimentos hospitalares, dentre 
eles, consultas, cirurgias de pequeno porte, 
aplicações de radioterapia, sessões de 
quimioterapia,  exames radiológicos, citológicos 
e laboratoriais.

Segundo a diretora técnica da UOA, Dra. 
Keyci Shizue Tabata, em 2017, os destaques 
na Unidade foram a aquisição do sistema 
de planejamento tridimensional no setor da 
Radioterapia e a inauguração da reforma da 
Radiologia. “O objetivo da nova ala de Radiologia 
é atender melhor os pacientes da UOA, com 
equipamentos mais novos e modernos, e, assim, 
fazer diagnósticos mais precisos, com detecção 
mais precoce de lesões, como tumores de 
mama”, disse. “E, além disso, temos o objetivo 
de ampliar a demanda de atendimentos no ano 
de 2018”, projeta.

Dentre os muitos projetos de melhorias que 
a Direção da UOA planeja para 2018, está a 
reforma do setor de Quimioterapia, pintura 
interna e externa de todo o ambulatório e 

identificação da UOA na fachada principal, para 
melhor atender os pacientes.

SOCIAL

Também é necessário destacar o importante 
trabalho social feito na UOA. Os voluntários 
realizam várias ações, como oferecimento de 
café da manhã aos pacientes e acompanhantes, 
ou o auxílio nos bazares e campanhas.

A sociedade em geral também contribui com 
entrega de doações de alimentos não-perecíveis 
(que são usados na montagem de cestas), 
doações de copos descartáveis, cabelos para 
confecção de perucas - em parceria com a 
CDL Mulher, no Projeto Fios do Bem -, na Casa 
Amparo (onde os pacientes ficam hospedados 
quando estão em tratamento), além de doarem 
sua mão de obra em pequenos reparos, como 
troca de vidro, limpeza do jardim dentre outros.
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Dra. Keyce Shizue Tabata, diretora técnica



 3 Ampla reforma no Setor de Radiologia;
 3 Implantação do novo software de 

planejamento 3D;
 3 Readequação do mobiliário do Setor de 

Radioterapia ;
 3 Compra de 10 mesas de mayo (com rodízios), 

de dois focos de luz para consultório de 
ginecologia e de sala de exame da Radioterapia, 
além de suporte de soro (com rodízios);

 3 Aquisição de uma nova central telefônica;
 3 Troca de alguns refletores  na área externa 

do prédio e instalação de mais uma câmera, 
ampliando a segurança na Unidade;

 3 Aquisição da pia de acionamento automático 
para o Setor de Cirurgia Ambulatorial;

 3 Reforma das macas e carrinhos de 
emergência;

 3 Aquisição de duas seladoras para a Divisão 
de Esterilização de Materiais, por meio de 
emenda parlamentar;

 3 Prêmio Reconhece Goiás, com a liberação de 
R$ 20.000,00, que será utilizado para a reforma 
da Divisão de Esterilização de Materiais, em 
2018;

 3 Recebimento de recurso judicial do 

DESTAQUES DO ANO
Ministério do Trabalho, que será utilizado na 
reforma da Quimioterapia (R$ 211.000,00) e 
pintura da Unidade ( R$ 50.000,00);

 3 Troca do ar condicionado do Setor de 
Cirurgia Ambulatorial;

 3 Readequação do automóvel da unidade para 
o transporte de insumos;

 3 Troca do sistema de ar condicionado da 
capela laminar do Setor de Quimioterapia;

 3 Aquisição de dois freezers verticais para o 
Setor de Quimioterapia;

 3 Troca da rede elétrica do Setor de 
Quimioterapia;

 3 Aquisição de uma seladora para o Setor de 
Quimioterapia;

 3 Troca de todas as impressoras da Unidade; 
 3 Avaliação da prescrição médica e evolução 

no prontuário, possibilitando uma maior 
confiabilidade no processo de manipulação 
da quimioterapia e do acompanhamento do 
tratamento do paciente;

 3 Fracionamento dos medicamentos orais, 
garantindo as características dos medicamentos, 
dando maior segurança ao trabalhador e 
agilidade ao processo.
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Fachada principal da Unidade Oncológica de Anápolis



DESTAQUES

UOA INAUGURA NOVA 
ALA DE RADIOLOGIA
A Unidade Oncológica de Anápolis (UOA) 
inaugurou, no dia 6 de outubro, a sua nova ala 
de Radiologia, após a readequação no espaço 
físico. Com a mudança, os serviços radiológicos 
prestados pela UOA terão mais qualidade e a 
capacidade de atendimento será aumentada.

A conclusão da primeira etapa de reformas faz 
parte de um trabalho iniciado em julho de 2017, 
com recursos da ACCG, estimados em R$ 300 
mil. O objetivo foi instalar equipamentos, como 
aparelhos de Raio-X, mamógrafo e digitalizador 
de imagens radiológicas (CR), adquiridos 
através de emendas parlamentares destinadas 
a Instituição, além de substituir outros antigos. 
Está prevista a instalação de outros novos 
equipamentos, também oriundos de emendas 
parlamentares.

O presidente da ACCG, Dr. Paulo Moacir de 
Oliveira Campoli, afirmou que a antiga  ala de 
radiologia da UOA sempre foi bastante simplória, 
com equipamentos já obsoletos e em condição 
precária de uso. Além disso, o presidente 
afirmou que a UOA irá aumentar a capacidade 
de atendimento com a ampliação para duas salas 
de mamografia, com aparelhos com tecnologia 
digital. A sala de ultrassom terá capacidade para 
mais um aparelho e, futuramente, a UOA terá 
seu primeiro tomógrafo, que atenderá pacientes 
do Sistema Único de Saúde (SUS).  

“Nós tínhamos aqui somente um aparelho 
de Raio-X, um aparelho de mamografia e um 
ultrassom, e isso é muito pouco para uma 
demanda tão grande como a nossa aqui em 
Anápolis. O nosso desejo não é somente 
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Autoridades, como o prefeito de Anápolis, 
Roberto Naves, e o deputado federal Jovair 

Arantes, visitaram as dependências da 
UOA, no dia da inauguração da nova ala



colocar em funcionamento equipamentos 
mais modernos; queremos, também, ampliar 
a quantidade e melhorar a qualidade dos 
atendimentos prestados aos nossos pacientes”, 
disse o Dr. Paulo Moacir.

“O sistema digital dá uma qualidade muito 
melhor ao padrão de mamografia e, com isso, 
é possível um diagnóstico mais preciso. Por 
fim, estamos orgulhosos de poder instalar um 
aparelho de tomografia computadorizada, 
exame nunca realizado na UOA”, acrescentou 
o presidente. “A tomografia computadorizada 
é muito importante, por ser necessária no 
planejamento dos tratamentos da radioterapia 
e também na avaliação médica da maior parte 
dos pacientes que procuram atendimento na 
Unidade”, disse.

A inauguração da nova ala fez parte da 
programação da Campanha Outubro Rosa 

2017, promovida pela ACCG, com o objetivo de 
prevenir o câncer de mama. Segundo a diretora 
técnica da UOA, Dra. Keyci Shizue Tabata, 
dentre os diversos benefícios com a chegada 
das novas máquinas, será possível oferecer um 
diagnóstico melhor e mais preciso aos pacientes.

Segundo a diretora técnica, a nova ala da 
Radiologia é muito importante para Anápolis 
e para as demais cidades do norte de Goiás, 
pois estes municípios terão acesso a exames 
radiológicos digitais, o que representa melhor 
qualidade e maior precisão nos diagnósticos.

Além de membros da Diretoria da ACCG, 
participaram da solenidade de inauguração o 
prefeito da cidade de Anápolis, Roberto Naves, 
o deputado federal Jovair Arantes, autor de 
emendas parlamentares que beneficiaram a 
Instituição, além do presidente da Câmara de 
Vereadores, Amilton Filho.
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Ala de Radiologia recebeu 
novos equipamentos e 
readequação do espaço
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VISITA - Em setembro, o presidente 
da Associação de Combate ao Câncer 
em Goiás (ACCG), Dr. Paulo Moacir 
de Oliveira Campoli, mostrou as 
dependências do prédio da Unidade 
Oncológica de Anápolis para a 
consultora técnica do Ministério da 
Saúde, Carla Toledo (à esquerda na 
foto). A diretora técnica da unidade, 
Dra. Keyci Tabata, apresentou os 
números dos tratamentos oncológicos 
oferecidos na UOA. Também 
acompanharam a visita a gerente 
administrativa, Mariângela Ribeiro, o 
gerente financeiro, Marcelo Brandão, 
o tesoureiro-geral, Dr. Márcio Roberto 
Barbosa da Silva, o assessor jurídico, 
Leonardo Issy, e membros do Corpo 
de Enfermagem.

CONFRATERNIZAÇÃO - Os voluntários 
da Unidade Oncológica de Anápolis 
(UOA) promoveram um café da manhã 
especial para os pacientes da Unidade, em 
dezembro. O objetivo da comemoração foi 
agradecer o trabalho no ano de 2017. 

A organização de todo o evento foi 
realizada por eles, desde a arrecadação 
de brindes e panetones, até a participação 
do Papai Noel. Os pacientes também 
participaram de um bingo. Ao todo, cerca 
de 40 voluntários participam das ações na 
Unidade.

Para Alessandra de Sousa Castro Prado,  
supervisora administrativa da UOA, esta 
atitude é bem-vinda, pois a ACCG é uma 
entidade filantrópica e os voluntários 
agregam a ela muito valor. “Eles estão no 
dia a dia dando conforto e atenção aos 
pacientes”, finaliza. 



DOAÇÃO DE MOTOCICLISTAS - Uma importante doação de alimentos, arrecadada durante o 
Encontro Nacional de Moto Clubes, realizado em Anápolis, no período de 12 à 15 de outubro, foi utilizada 
para montar 85 cestas básicas, entregues aos pacientes da UOA. Todo mês, na Unidade, é oferecida 
ajuda a mais de 50 pacientes carentes, que estão em tratamento de quimioterapia e radioterapia.
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PASSEIO CICLÍSTICO ARRECADOU ALIMENTOS - Em novembro, a UOA recebeu doação de 
alimentos arrecadados no 2º Passeio Ciclístico do Pedal Outubro Rosa 2017, em Anápolis. A iniciativa 
foi do médico mastologista da Unidade, Dr. João Bosco Machado Silveira. Com os donativos, foram 
montadas cestas básicas, destinadas aos pacientes da UOA.



IEP: PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
ESPECIALIZADA
O Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) foi fundado, 
em 1969, como Centro de Estudos do Hospital 
do Câncer. Seu objetivo é o desenvolvimento 
de ações e projetos que visam o aprendizado e 
conhecimento na área da Oncologia, oferecendo 
estágios, residências, especializações, cursos de 
pós-graduação e eventos científicos. 

Além disso,  prepara os  profissionais da saúde 
para o mercado de trabalho, por meio de 
diversos cursos, treinamentos e participação 
em estudos clínicos e publicação de artigos 
científicos. O IEP faz  parte da missão da ACCG, 
que é a formação continuada e permanente de 
suas equipes transdisciplinares de saúde. 

Segundo o diretor do IEP, Dr. Elismauro 
Francisco de Mendonça, uma grande conquista 
de 2017 foi a assinatura do software Up To Date,  
programa que permite a consulta das principais 
evidências científicas publicadas na literatura 
dos principais periódicos internacionais. “Ele 
possui revisões sistemáticas atualizadas e meta-
análises que contribuirão, significativamente, 
para as tomadas de decisões médicas e 
estabelecimento de protocolos para tratamento 
na Instituição”, afirma o diretor. Até o momento, 
já foram realizados 850 acessos à plataforma. 

De acordo Elismauro, toda a produção científica 
na área oncológica do Estado de Goiás passa 
pelo Hospital Araújo Jorge. Segundo ele, os 
pesquisadores das universidades dependem da 
parceria com o Hospital para o desenvolvimento 
das pesquisas. “É importante considerar que 
temos o laboratório de Ontogenética, que 
desenvolve pesquisas na Instituição, vários 

profissionais da ACCG, que realizam pesquisas 
clínicas na área de Oncologia, e muitos estudos 
multicêntricos”, ressalta o diretor.

O diretor do IEP também destaca a aprovação 
junto ao Programa Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica (PRONON) - do Ministério da 
Saúde -, do Projeto Oncovida, para capacitar 
profissionais para o tratamento oncológico.

Dentre as atividades importantes previstas 
para 2018, o Dr. Elismauro assinala a demanda, 
junto ao PRONON, de outro projeto, desta 
vez pleiteando recursos para aquisição de 
equipamentos e materiais de consumo. 
“Também será realizado por nós o primeiro 
curso de Cuidados Paliativos,  em nível de 
especialização, aqui no estado de Goiás, em 
parceria com a PUC-GO”, disse.
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Dr. Elismauro Franscisco de Mendonça, diretor *

* Projeto FO/UFG - Extensão



REUNIÕES CIENTÍFICAS
Nº de reuniões: 35
Nº de participantes: 575

PRONON

Aprovação do Projeto “OncoVida - ACCG 
Capacitando Profissionais para Tratamento 
Oncológico”, pelo Programa Nacional de 
Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), do 
Ministério da Saúde.

ASSINATURA DO UP TO DATE

Ferramenta de ensino de Medicina, baseada em 
evidências, sendo acessado o conteúdo pelo 
website da ACCG. Está disponível em todos os 
computadores da Instituição. Data: novembro 
de 2017. Acessos realizados: 850.

ESTÁGIOS
Projetos de pesquisa:  06
Estágios curriculares:  146
Cursos de aperfeiçoamento:  28

CONVÊNIOS
UFG
PUC GOIÁS
UNIP
Maternidade Aristina Cândida
HUGOL
CRER

BIBLIOTECA
Livros adquiridos - 14

Doações: 24
Sumários enviados: 539
Artigos enviados: 8.993

Usuários atendidos:
- Internos: 912

- Externos: 151

DESTAQUES 
DO ANO
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Atualização em Câncer Gástrico, 
com Dra. Marcela Crosara

Fundamentos de Imuno-Oncologia, 
com a Dra. Yuri N. Urata

Atualização na Orientação e Manejo 
da Mulher com Câncer de Ovário, com 
a Dra. Daniela de Freitas



CURSO BÁSICO DE ONCOLOGIA - A décima segunda edição do curso iniciou-se no dia 8 de maio. 
A abertura do evento foi realizada pelo diretor do IEP, Dr. Elismauro Francisco de Mendonça, que 
discorreu sobre aspectos gerais do curso e da História da Oncologia. A primeira aula foi ministrada 
pelo Dr. Diego Antônio Costa Arantes, professor da UFG, com o tema “Imunossupressão e Câncer”.

ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA DA SAÚDE E HOSPITALAR  - Realizada em setembro, a  décima  
edição teve parceria com a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). A especialização é 
destinada a psicólogos formados, mediante a comprovação do diploma de graduação ou declaração de 
colação de grau, e com duração de 21 meses.

SIMPÓSIO - Foi realizado em outubro de 2017, pelo IEP e pela Gerência de Enfermagem (em parceria 
com a empresa 3M). A temática foi a prevenção de lesões de pele, de infecção primária em corrente 
sanguínea, boas práticas em cirurgia segura e controle de esterilização de materiais. A finalidade do 
simpósio foi proporcionar a atualização relacionada às novas práticas na assistência à saúde. 

DESTAQUES
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VI SIMPÓSIO DE ENFERMAGEM ONCOLÓGICA - Promovido em novembro, o evento teve como 
tema Enfermagem no Século XXI. Voltado para enfermeiros, acadêmicos de Enfermagem e demais 
profissionais da área da saúde, teve como como objetivo capacitar estes profissionais para a assistência 
ao paciente oncológico e atualização das novas práticas inseridas e aplicadas dentro das instituições de 
saúde. Participaram, também, profissionais qualificados e especialistas na área de Oncologia.

PALESTRA LUTAR PARA CONTINUAR - Em dezembro, a palestra, ministrada pela Professora e Dra. 
Gláucia Rezende Tavares, teve como ingresso dois quilos de alimento não-perecível, repassados a 
Coordenação dos Voluntários. Esta palestra inaugurou uma série de eventos que serão promovidos 
pela ACCG sobre o tema Cuidados Paliativos. O objetivo é sensibilizar os profissionais de saúde para 
o aprimoramento das técnicas que envolvem pacientes em estado terminal e fora da possibilidade de 
cura.
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GESTÃO

GERÊNCIAS TRABALHAM 
COORDENADAS E 
CONTABILIZAM AVANÇOS
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Além das instâncias diretivas, a Associação de 
Combate ao Câncer em Goiás (ACCG) conta com 
um corpo de áreas administrativas setorizadas, 
que executam  as políticas corporativas e ações 
da entidade. Hoje, estas áreas estão organizadas 
em gerências,  num total de sete, que seguem 
o Planejamento Estratégico da Instituição e 
trabalham coordenadas, o que tem levado a 
resultados positivos.

Mariângela Ribeiro, titular da Gerência 
Administrativa, lembra que o Núcleo Gestor, 
que reúne os titulares de cada uma das gerências, 
é responsável por apoiar a gestão estratégica da 
ACCG e de suas unidades operacionais. “Em 
2017, projetos que compõem o Planejamento 
Estratégico foram desdobrados em ações e 
programas que permearam toda a Instituição”, 
afirmou.

Luciana Garcia Lobo Duarte, que comanda a 
Gerência de Enfermagem, lembra que o Núcleo 
Gestor “pauta estratégias de forma integrada e 
inter-relacionadas, para alcançar os objetivos da 
empresa, sempre levando em consideração a 
missão, a visão e os valores da ACCG”.

Por sua vez, a gerente de Engenharia e 
Infraestrutura, Danielly de Souza Castro, disse  
que o trabalho do grupo é baseado nos projetos 
do Planejamento Estratégico, implementando 
ações que resultam em excelentes resultados, 

pois levam também cada gestor “a trabalhar 
metas específicas e dos setores,  organizando 
em cronogramas de execução”.

Para Marcelo Machado Brandão, titular da 
Gerência Financeira, “os gestores realizam 
a implementação das ações estratégicas e 
as monitoram”, de acordo com os setores 
envolvidos.

Camilla Rodovalho, gerente de Recursos 
Humanos, assinala que o papel do Núcleo 
Gestor é “relacionar os projetos, demonstrar 
para a Diretoria quais são as propostas do ano, 
com base na visão e na estratégia da organização, 
e colocá-los em execução”.

O gerente de Suprimentos, Rodolfo Zanelati, 
disse que o Núcleo Gestor “é um componente 
tático da Instituição, composto pelas gerências, 
que busca otimizar a gestão assistencial e 
administrativa”.

Marcos Almeida, gerente de Tecnologia da 
Informação (T.I.), afirma que as atividades 
do grupo são dinâmicas e colaborativas. “Os 
assuntos e propostas de trabalho são discutidos 
em seus pormenores, e, quando há uma 
necessidade de uma decisão consensual, o 
grupo decide, por maioria absoluta, qual destino 
será dado ao assunto em questão, perante a 
Diretoria”.
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GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
Mariângela Dias Ribeiro

Gerente

GERÊNCIA FINANCEIRA
Marcelo Machado Brandão

Gerente

GERÊNCIA DE
RECURSOS HUMANOS
Camilla Rodovalho Costa

Gerente

GERÊNCIA DE ENFERMAGEM
Luciana Garcia Lobo Duarte

Gerente

GERÊNCIA DE ENGENHARIA  
E INFRAESTRUTURA
Danielly de Souza Castro

Gerente

GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS
Rodolfo Zanelati de Oliveira

Gerente

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

Marcos Almeida
Gerente



ADMINISTRATIVA

PROCESSOS VISAM 
GARANTIR A QUALIDADE
Dentre os destaques da  Gerência  Administrativa, 
em 2017, estão processos e ações que visaram a 
economia de recursos, a dinamização do fluxo de 
pacientes e a responsabilidade socioambiental.

SETOR DE QUALIDADE E 
MELHORIA CONTÍNUA

O Setor de Qualidade e Melhoria Contínua foi 
estruturado com uma equipe capacitada em 
Lean Healthcare para reter o conhecimento 
da gestão de projetos na Instituição e realizar 
planos de melhoria de processos, a fim de 
otimizar o serviço prestado ao paciente.

PRINCIPAIS PROJETOS 
AMBULATORIAIS

• Realocação da hormonioterapia para o 
Centro Médico Ambulatorial, com a aplicação 
da metodologia 5S, implantação do fluxo de 

atendimento contínuo e otimização do fluxo 
operacional interno. Isso possibilitou a redução 
de 50% do tempo de espera e maior conforto 
e segurança ao paciente, com um ambiente 
climatizado, além da sala de administração da 
quimioterapia injetável privativa.

• Balanceamento do atendimento médico 
(agendas) e organização do Setor de Ginecologia 
e Mama, proporcionando um ambiente de 
trabalho organizado (foto à esquerda).

• Criação do Serviço de Cuidados Paliativos, 
para apoio aos pacientes internos, além de 
local específico para atendimento ambulatorial. 
Para tanto, foi desenvolvido o fluxo de  todo 
o processo e um método de solicitação de 
parecer ao médico paliativista via sistema, como 
também a realização de treinamentos para toda 
equipe médica e assistencial do Hospital Araújo 
Jorge e reuniões de educação continuada com a 
equipe multiprofissional.

DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E 
OSM

Houve a criação de software para desenvolver 
o sistema de Procedimento Operacional Padrão 
(POP), com o apoio da Gerência de Tecnologia 
da Informação. A Divisão de Documentação 
e OSM (Organização, Sistemas e Métodos) 
ofereceu suporte, por meio de treinamento 
e orientação, para todas as áreas da ACCG. 
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A ferramenta KAIZEN foi aplicada para 
reestruturação de diversos processos 



Com a ferramenta, foi possível obter resultados 
como: aumento do número de registros dos 
procedimentos realizados na ACCG; facilidade 
de acesso aos POP ś, pelos serviços internos; 
maior controle e segurança das atividades 
realizadas; agilidade no atendimento das 
fiscalizações recebidas.

SUPERVISÃO DE HOTELARIA

A Supervisão de Hotelaria abrange as áreas de 
Nutrição e Dietética, Atendimento ao Cliente, 
Telefonia, Governança, Processamento de 
Roupas e Higienização e Limpeza. Em 2017, 
foram implementados diversos equipamentos, 
ofertando maior conforto, segurança e bem-
estar a pacientes, acompanhantes e visitantes 
nas alas de internação (SUS, convênios e 
particulares) e tratamento ambulatorial SUS, 
além de melhorar a qualidade de trabalho e 
aumento de produtividade para as equipes de 
apoio.

Itens recebidos por meio de emendas 
parlamentares, da Coordenação de Voluntários, 
do Setor de Mobilização de Recursos, do Setor 
de Nutrição e Dietética e de recursos próprios 
da ACCG:

 3 70 camas hospitalares;
 3 100 longarinas de três lugares;
 3 15 frigobares;
 3 59 poltronas hospitalares;
 3 350 mantas de microfibra;
 3 06 carros térmicos para transporte de 

refeições;
 3 02 freezers;
 3 02 fornos industriais combinados;
 3 4 GN’s (cubas para forno combinado);
 3 02 mesas de panificação em inox;
 3 01 batedeira industrial;
 3 01 cafeteira;
 3 01 multiprocessador industrial;
 3 01 seladora;
 3 01 mixer;
 3 01 forno industrial para confeitaria;
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Acomodações: melhorias e reformas nos 
apartamentos garantem o conforto dos pacientes



 3 Utensílios de cozinha (diversos).
 3 01 impressora Ribbon;
 3 Doações diversas de alimentos, perecíveis 

e não-perecíveis;
 3 01 ar condicionado para a Nutrição e 

Dietética.

Foram desenvolvidas diversas ações no 
sentido de beneficiar a todos que utilizam as 
dependências do HAJ. Tais como: instalação 
de 03 máquinas de vendas automáticas, na 
recepção Central e na da Quimioterapia, com o 

objetivo de se tornarem ponto de conveniência 
para aquisição de dietas, equipos e outros 
produtos; reforma de 10 camas do TMO e da 
UTI; reforma de 41 estofados.

SETOR DE SEGURANÇA 
ORGANIZACIONAL E DIVISÃO 
DE TRANSPORTE

Houve a aquisição de sistema de comunicação 
via rádio, para melhoria do Setor de Segurança 
Organizacional. Na Divisão de Transporte, 
através do recebimento da doação de uma 
Kombi, feita pela Organização Jaime Câmara, 
foi possível reforçar o sistema de transporte 
e oferecer maior agilidade aos pacientes e 
colaboradores da Instituição.
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Recepção Central do 
Hospital passou por reforma

Máquina de conveniência instalada 
no Hospital Araújo Jorge

Veículo recebido em doação para uso da 
Divisão de Transportes



Em 2017, o Setor de Responsabilidade 
Socioambiental intensificou suas ações 
relacionadas ao meio ambiente, ao social e ao 
econômico, além de implementar iniciativas 
que sensibilizaram colaboradores, pacientes e 
voluntários. Principais ações:

- Reestruturação do manejo de resíduos da 
ACCG

 3 Atendeu a Legislação Federal - RDC 
306/2004/ CONAMA 358/2015 e a Lei 
12.305/2010;

 3 Definiu os Grupos de Resíduos de serviço 
de saúde, de materiais de construção civil, de 
pilhas, de baterias e eletrônicos, de materiais 
confidenciais, de lâmpadas fluorescentes;

 3 Padronizou lixeiras e containers, para 
acondicionamento dos resíduos.

- Reestruturação da Comissão de 
Gerenciamento de Resíduos da ACCG

 3 Tornou a comissão multidisciplinar;
 3 Incluiu profissionais de várias áreas e setores 

para que auxiliem a redução e o manejo dos 
resíduos.

- Campanha (interna e externa) de orientação 
e conscientização correta do descarte de 
medicamento – pessoa física

 3 Informou e orientou os colaboradores, 
pacientes, acompanhantes, voluntários e 
terceirizados que a Instituição não pode 
receber medicamentos de pessoas físicas e 
nem vencidos;

 3 Capacitou médicos, recepcionistas, equipe 
de higienização e limpeza, enfermeiras e 

técnicos em Enfermagem, agentes operacionais, 
pacientes, acompanhantes e voluntários.  

- Treinamento da equipe de higienização

 3 Implantou os indicadores da geração de 
resíduos (por grupo, volume e peso).

- Gestão e classificação de resíduos - Setor de 
Nutrição e Dietética

 3 Orientou a equipe do Setor quanto a forma 
correta de descarte do resíduo orgânico, 
reciclável e dos equipamentos de proteção 
individual;

 3 Realização da gravimetria dos resíduos do 
Setor.

- Mutirão de limpeza (manteve limpas as áreas 
e eliminou os possíveis focos do mosquito aedes 
aegypti)

- Descarte correto de documentos  
confidenciais (fragmentação para reciclagem)

-  Evento de reconhecimento e valorização 
dos colaboradores da higienização (parceria 
com a empresa Indicom)

Treinamento da equipe do Setor de Nutrição 
e Dietética: gestão e classificação de resíduos

Material de divulgação das atividades da 
Semana do Meio Ambiente: trabalho de 
conscientização das ações sustentáveis

RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL
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O ano de 2017, assim como em 2016, foi de 
recessão, e de muitas dificuldades na mobilização 
de recursos financeiros. Mesmo diante deste 
cenário, a sociedade foi solidária com a ACCG 
e expressou isso, de diversas maneiras, seja por 
meio de doações financeiras ou de ações sociais.

AÇÕES SOCIAIS

1) Projeto Encontro Solidário: realizado pela 
Equipe Marcas e Pilotos e Route 66 Club BR, 
o objetivo do evento foi mobilizar recursos 
financeiros para o Hospital Araújo Jorge (HAJ). 
O valor arrecadado foi destinado para aquisição 
de 336 cobertores para os pacientes internados 
no Hospital. 

MOBILIZAÇÃO DE 
RECURSOS

2) The Pub Solidário: realizado pelo segundo 
ano consecutivo pelos proprietários da casa 
noturna The Pub, Fernando Carvalho e Patrick 
Costa (foto acima), o evento arrecadou mais de 
2000 litros de óleo para o Araújo Jorge. 

3) Campanha Academia Solidária: promovida 
pela Academia de Polícia Militar do Estado de 
Goiás, a campanha arrecadou suplementos 
alimentares, sucos pasteurizados e alimentos 
para o Hospital Araújo Jorge.

4) Corrida Cindy e Zeus Meia Maratona 
Noturna Contra o Câncer Infantil: o Setor de 
Oncologia Pediátrica do HAJ foi beneficiado com 
os recursos mobilizados pela corrida. O valor 
arrecadado, R$ 8.500,00, foi destinado para a 
aquisição de um monitor multiparamétrico. 

5) Aniversário Solidário: realizado pela Sra. 
Camila Mendonça, o aniversário solidário foi 
para comemorar o primeiro ano de vida da sua 
filha, Clara. Os presentes foram substituídos por 
suplementos alimentares, que foram destinados 
aos pacientes internados no Araújo Jorge. 

6) Jantar beneficente: evento de reinauguração 
do Madero Steak House, no Goiânia Shopping, 
arrecadou R$ 24.000,00 para a Associação 
de Combate ao Câncer em Goiás. O valor foi 
direcionado para a aquisição de medicamentos 
para pacientes em tratamento no Hospital 
Araújo Jorge.
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The Pub Solidário arrecadou litros de óleo para o HAJ
Aniversário Solidário: presentes para 

pequena Clara foram substituídos por 
suplementos destinados ao HAJ

Campanha Academia Solidária 
destinou alimentos para o Hospital



CENTRAL DE DOAÇÕES
O Setor de Mobilização de Recursos busca 
parceiros (pessoas físicas ou jurídicas) que 
queiram contribuir com o trabalho desenvolvido 
pela ACCG. Todas as doações obtidas são 
destinadas para o custeio e manutenção das 
três unidades operacionais: Hospital Araújo 
Jorge, Instituto de Ensino e Pesquisa e Unidade 
Oncológica de Anápolis.

Diariamente, a Central de Doações entra em 
contato com a sociedade, para apresentar a 
Instituição, expor as dificuldades, necessidades, 
e solicitar doações. Quando confirmada a 
doação, a ACCG encaminha um mensageiro 
(devidamente identificado) até a empresa 
ou residência, para efetivar o recebimento. 
O recebimento via mensageiro é realizado 
nas seguintes cidades: Goiânia, Aparecida de 
Goiânia, Trindade, Nerópolis, Inhumas, Senador 
Canedo, Anápolis e Goianira.

7) Campanha É Gostoso Poder Ajudar: 
promovida pelo grupo de Amigos da ACCG em 
Morrinhos/GO, a campanha arrecadou mais 10 
mil litros de leite e 1.500 litros de óleo de soja. 

8) Desafio Beneficente 2017: foi realizada em 
junho, na sede da ACCG, a entrega da doação 
de mais de 10 mil litros de leite longa vida, 
arrecadados em partida de futebol, organizada 
pelo jogador Fernando Reges, na época, volante 
do time inglês Manchester City. O evento foi 
realizado no Estádio Olímpico, com a presença 
de estrelas do futebol e da música.
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Campanha É Gostoso Poder Ajudar

Doações arrecadadas no 
Desafio Beneficente 2017 A ACCG conta com uma equipe 

de operadoras de telemarketing 
para solicitar doações

Restaurante Madero arrecadou recursos 
para a ACCG, em jantar beneficente 

Contato: (62) 3243-7399 
WhatsApp: (62) 98589-8828
E-mail: mobilizacaoderecursos@accg.org.br



ASSOCIAÇÃO RECEBE 
EMPRESAS AMIGAS
Representantes de empresas amigas da ACCG 
foram recebidos em maio, em evento organizado 
pelo Setor de Mobilização de Recursos (SMR), 
no auditório do Hospital Araújo Jorge. A reunião 
inaugurou o projeto Café entre Parceiros, que tem 
como um dos objetivos estreitar os laços com 
quem se engajou na campanha  de contribuição 
com doações para a manutenção do trabalho da 
Instituição.

Em discurso, o presidente da ACCG, o Dr. Paulo 
Moacir de Oliveira Campoli, fez uma exposição 
do trabalho realizado pela Instituição e detalhou 
o árduo esforço realizado nos últimos anos em 
busca do equilíbrio financeiro da Associação. 
Além disso, os convidados puderam assistir um 
vídeo institucional sobre as atividades realizadas 

na ACCG. O presidente  ressaltou a relevância 
da ajuda das empresas que contribuem com a 
entidade filantrópica, em especial em momentos 
de crise. 

“É importante destacar, primeiramente, que as 
empresas amigas dão uma grande contribuição, 
não só financeira, mas de credibilidade”, definiu, 
acrescentando que o evento foi uma forma de 
manifestar o agradecimento ao apoio que elas 
dão a ACCG, há tantos anos. O presidente 
destacou que a ação terá, também, um efeito 
multiplicador dos apoiadores. “Certamente, as 
empresas que aqui compareceram vão funcionar 
como disseminadoras junto a demais empresas 
do trabalho que é realizado, e da necessidade de 
que novas contribuições venham a surgir”, disse.

Certificação: selo 
Empresa Amiga 

DESTAQUES
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Evento, em maio, reuniu representantes 
de empresas que apoiam a ACCG



EMPRESAS QUE APOIAM A ACCG
Em nome de todos os pacientes, o nosso muito obrigado!

Juntos contra o
câncer, pela vida!
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ENFERMAGEM 

PROCESSOS OTIMIZADOS
Em 2017, a Gerência de Enfermagem, que 
reúne 67 enfermeiros, 322 técnicos em 
Enfermagem, 4 auxiliares de Enfermagem e 22 
instrumentadores, avançou na implantação de 
novos processos e fluxos de trabalho.

“Foi um ano muito positivo, em termos 
de crescimento profissional e na gestão. 
Nós tivemos reforma na infraestrutura dos 
postos e a implantação de novas formas de 
trabalho, o que trouxe uma normatização e, 
consequentemente, uma melhor qualidade na 
assistência ao paciente”, avalia a gerente Luciana 
Lobo. 

Dentre as principais ações realizadas, destacam-
se: 

1) Criação do Regimento de Enfermagem da 
ACCG (em janeiro): norteia, orienta, instrui e 
garante uma assistência baseada na lei, na ética e 
no profissionalismo. O documento é de caráter 
normativo e se baseia em normas técnicas e 
administrativas, segundo Normas do Conselho 
Regional de Enfermagem, do Conselho Federal 
e do Regimento Interno do Hospital Araújo 
Jorge;

2) Programa de Educação Continuada para 
Enfermeiros (de março a julho): realizado, 
todos os anos, para capacitar enfermeiros para 
assistência  ao paciente oncológico e atualização 

das boas práticas;

3) Atualização em assistência de Enfermagem 
em cateter totalmente implantado (em abril): o 
programa contou com aulas para os enfermeiros, 
em  parceria com a empresa Medlinn Hospitalar, 
que enviou consultores. Esse dispositivo é 
destinado a infusão de quimioterápicos e é 
amplamente utilizado na ACCG;

4) Palestra sobre Cuidados Paliativos (em 
outubro): sob o tema geral “Não deixe os 
que sofrem para trás”, foi realizado no dia de 
comemoração Mundial dos Cuidados Paliativos, 
e colocou em tela diversas abordagens – 
hospitalar, domiciliar e ambulatorial – em 
palestra com a professora e mestre Katy Cataldo 
e mesa redonda com profissionais do GAPPO;

5) Adequações nos Postos de Enfermagem: 
melhoria da infraestrutura em todos os postos 
(SUS, convênios e particulares);

6) Simpósio (em outubro): curso de atualização 
de boas práticas realizado em parceria com o 
IEP e empresa 3M;

7) VI Simpósio de Enfermagem Oncológica(em 
novembro): debateu o tema Enfermagem no 
Século XXI, com participação de especialistas, 
e apresentação e premiação de trabalhos 
científicos.
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Discussão sobre Cuidados 
Paliativos, evento idealizado 
pelas enfermeiras Leiliane 
Alcântara Brito, Fernanda 
Mano Santana de Sousa e 
Aline Silva Britto Magnago



SUPRIMENTOS 

ESTOQUES SOB CONTROLE
A Gerência de Suprimentos implantou um maior 
controle dos estoques de insumos utilizados na 
ACCG. Os destaques foram: 

1) Reabertura da Comissão de Padronização de 
Material Médico-hospitalar do Hospital Araújo 
Jorge. Ações:

 3 Criação do fluxo de padronização de 
material médico-hospitalar;

 3 Criação do formulário de padronização de 
material médico-hospitalar;

 3 13 reuniões realizadas;
 3 50 materiais testados e aprovados;
 3 29 materiais testados e reprovados;
 3 57 materiais revisados;
 3 136 pareceres de padronização realizados;
 3 03 novos contratos fechados, otimizando 

custos e qualidade de materiais na área 
assistencial, Centro Cirúrgico e esterilização.

2) Busca de novas parcerias e contratos para 
redução de custos e melhorias de qualidade de 
materiais, dentre os quais, pode-se destacar:

 3 Soro em bolsa - contrato com a Viva 
Produtos Hospitalares Ltda;

 3 Tiras para aferição de glicemia - contrato 
com a Hospfar S.A.;

 3 Transdutores de pressão - contrato com a 
Viva Produtos Hospitalares Ltda; 

 3 Reagentes para fabricação de saneantes - 
parceria com a Química Sul Goiás Ltda.

Estes contratos resultaram em uma economia 
de aproximadamente R$ 150.000,00, em 2017.

3) Implementação de projetos de melhoria 
de controle de estoque no Almoxariado, por 
meio do estágio obrigatório em Engenharia 
de Produção da PUC-GO (em parceria com 

o IEP). Durante o ano de 2017, estes projetos 
resultaram em maior organização para o 
Almoxarifado e economia no estoque dos 
materiais de expediente e medicamento de 
aproximadamente R$ 200.000,00, além de 
desenvolver os estagiários para o mercado de 
trabalho.

4) Em trabalho conjunto com o Setor de 
Responsabilidade Socioambiental, foi implantada 
a logística reversa de pilhas e baterias na 
ACCG. Estes materiais, após o uso, retornam 
ao Almoxarifado para serem devolvidos aos 
fornecedores. Com isso, a quantidade de 
resíduos foi diminuída, bem como o seu impacto 
no meio ambiente.

5) Em trabalho conjunto com o Setor de 
Responsabilidade Socioambiental e Comissão 
de Gerenciamento de Resíduos, foi realizado um 
trabalho de conscientização interno e externo 
sobre a proibição do recebimento de doação de 
medicamentos de pessoa física para o Hospital, 
com o intuito de atender a legislação vigente 
e aumentar a segurança dos medicamentos 
utilizados na Instituição.
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Almoxarifado da ACCG 
é administrado pela 

Gerência de Suprimentos



ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

OBRAS E REFORMAS 
MOVIMENTAM UNIDADES
A Gerência de Engenharia e Infraestrutura 
executou uma série de intervenções nas 
unidades mantidas pela ACCG. As obras e 
reformas tiveram como objetivo a readequação 
de espaços para abrigar novos equipamentos, 
bem como o melhor aproveitamento das áreas.

REFORMAS
 3 Copa, sala de estar e vestiário da 

Radioterapia;
 3 Sala de Tomografia;
 3 Sala da Divisão da Farmácia Cirúrgica;
 3 Setor de Faturamento;
 3 Antiga serralheria, para armazenar 

arquivos do Faturamento;
 3 Pavimento térreo da Quimioterapia;
 3 Salas da Enfermagem e Ostomizados, no 

Ambulatório;
 3 Setor de Nutrição e Dietética, com  

adequação de instalações para novos 
equipamentos;

 3 Esterilização de materiais para instalação 
da termodesinfectora;

 3 Sala de projetos da Gerência de T.I.;
 3 Setor de Radiologia da UOA, com aumento 

de salas de Tomografia, de Ultrassonografia, 
do digitalizador de imagens (CR), da indução 
anestésica;

 3 Setor de Curativos;
 3 Setor de Pronto Atendimento;
 3 Enfermarias do Posto 1C (material 

adquirido pela Coordenação de Voluntários);
 3 Início da reforma dos apartamentos do 

Posto 3A;
 3 Escadas externas (acesso aos telhados).

INSTALAÇÃO
 3 Divisórias sanfonadas entre leitos no Setor 

de Pronto Atendimento (material adquirido 
pela Coordenação de Voluntários);

 3 TV’s no Setor de Terapia Intensiva 
(equipamentos adquiridos pela Coordenação 
de Voluntários);

 3 Tomógrafo no Setor de Imagem;
 3 Freezers e geladeiras no Setor de 

Hemoterapia;

72 Relatório Anual 2017 • Associação de Combate ao Câncer em Goiás Reforma no Posto 1C

ANTES DEPOIS



 3 Geradores no pátio;
 3 Raio-x portátil no Setor de Terapia 

Intensiva;
 3 CR monocassete no Setor de Radioterapia;
 3 CR multicassete no Setor de Imagem;
 3 Termodesinfectora no Setor de 

Esterilização;
 3 Processadora de tecidos e coradora de 

lâminas na Anatomia Patológica;
 3 Ultrassom;
 3 Forno industrial;
 3 Cafeteira e máquina de autoatendimento 

adquiridos através da Coordenação de 
Voluntários.

MANUTENÇÃO
 3 Em vários setores (correção de 

vazamentos, pintura de tetos e de paredes, 
troca de esquadrias, abertura de vãos, 
reposição de pisos e revestimentos, 
instalações elétricas para inserção de novos 
equipamentos, instalação de bancadas);

 3 Subestação, geradores e câmaras frias;
 3 Telhados do Ambulatório e do Hospital 

Araújo Jorge;
 3 Limpeza da tubulação do vácuo do Setor 

de Terapia Intensiva;
 3 Cadeiras do auditório do HAJ e poltronas 

da Quimioterapia.

ADEQUAÇÃO
 3 Sala no Setor de Hemoterapia, para 

instalação de novos freezers e geladeiras;
 3 Subestação para instalação dos novos 

geradores;
 3 Sala para instalação do novo mamógrafo;
 3 Sala para instalação da novo aparelho de 

braquiterapia;
 3 Sala para mudança da medicação oral.

CRIAÇÃO
 3 Sala de máscaras na antiga lavanderia da 

UOA;
 3 Repouso feminino no 3º pavimento do 

HAJ.

E AINDA
 3 Pintura das salas da Farmácia;
 3 Elaboração e aprovação dos projetos 

da Radiologia e Quimioterapia da UOA, na 
Vigilância Sanitária;

 3 Elaboração e aprovação do projeto elétrico 
da UOA na Celg;

 3 Troca do sistema de ar condicionado 
central da sala de manipulação do Setor de 
Farmácia (sala limpa);

 3 Aquisição de novos equipamentos de ar 
condicionado, persianas e interfone para 
vários setores.
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RECURSOS HUMANOS 

VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
DOS COLABORADORES 
Em 2017, a Gerência de Recursos Humanos promoveu diversas ações que visaram maior qualificação e 
reconhecimento dos colaboradores da ACCG.

PROGRAMA LIDERARH 

Criado para desenvolver as lideranças da 
ACCG, proporcionando uma gestão eficaz. Os 
módulos do programa abordaram os temas: 
autoconhecimento e autorresponsabilidade, 
gestão por competência, entrevista por 
competência, feedback e liderança pelo exemplo.

Em 2017, foram 10 lideranças treinadas na 
primeira turma e 16 na segunda. Ainda dentro 
desse programa, foi criada uma turma específica 
para as encarregadas de serviços gerais. Além 
da parte teórica, os participantes tiveram 
acompanhamento semanal (uma espécie de 
mentoria), para realização das atividades e 
validação do conteúdo dado em treinamento. 

PAPO DE LÍDER

Tem como objetivo desenvolver as competências 
essenciais para o exercício da liderança. Dentre 
as principais ações, o Cine Pipoca, com o 
filme Perdido em Marte, e a apresentação dos 
resultados da Pesquisa de Clima Organizacional.

RECRUTAMENTO INTERNO

Os talentos internos são reconhecidos, 
aproveitados e promovidos na Instituição. A 
divulgação das vagas para todos os colaboradores 
foi iniciada no mês de março, a fim de possibilitar 
a inscrição dos interessados. Desde então, tem-
se dado prioridade para o aproveitamento dos 
talentos internos.

O Papo de Líder busca desenvolver as competências essenciais dos gestores para o exercício da liderança
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SERVIÇO DE APOIO

Criado no mês de junho, o Serviço de Apoio 
Psicológico ao Colaborador tem o objetivo 
de proporcionar suporte psicológico aos 
colaboradores que apresentam indicadores 
de dificuldades emocionais e/ou de integração 
social.

RODA DE CONVERSA

É um projeto que tem como finalidade trabalhar 
aspectos psicológicos dos colaboradores. É 
a possibilidade de expressão das emoções. 
No ano 2017, foi realizada com as equipes de 
recepção, de serviços gerais, jovens aprendizes 
e pessoas com deficiência.

PESQUISA DE CLIMA 2017

Foi realizada para avaliar a satisfação dos 
colaboradores e estabelecer planos de ação para 
os gaṕ s identificados. Participaram da pesquisa 
512 (52% do quadro total) colaboradores, do 
total de 1127 ativos. O índice de favorabilidade 
total foi de 76,12%. 

HISTÓRIA ENTRELAÇADA EM 
CORES

Homenageia, reconhece e identifica os 
colaboradores pelo tempo de serviço prestado. 
Destaque para os colaboradores com mais 
de 30 anos de dedicação à ACCG - Crachá 
Diamante: Ângela Machado (coordenadora do 
Voluntariado - CVL), Maria Dilma (Técnica em 
Enfermagem - CMA), Cláudio Borges (Setor de 
Manutenção), Ana Rosa (Auxiliar de Cozinha - 
SND), Benildes Reges (Técnica em Enfermagem 
SQT), Flamarion Goulart (Físico - Radioterapia), 
Sebastião Dias (Setor de Manutenção - SMA), 
Maria Antônia Castro (Técnica em Enfermagem 
- SQI), Ana Maria dos Santos (Analista 
Administrativa- SOP), Maria de Santana (Auxiliar 
de Serviços Gerais - DHL), Maria de Lourdes 
Cordeiro (Técnica em Radioterapia - SRT).

INDICADOR DE TREINAMENTO

Foram realizados cerca de 52 minutos 
de treinamento por colaborador. Os 
treinamentos gerais somaram por volta de 31 
horas. Contabilizadas também 169 horas de 
treinamentos comportamentais, 436 horas 
de treinamentos técnicos e 210 horas de 
treinamento de integração.

Uma das reuniões do Programa 

LIDERARH realizadas em 2017

O resultado da Pesquisa de Clima foi divulgado, 
em murais, para todos os colaboradores
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CELEBRARH: mensalmente, a equipe e RH passa pelos 
setores cumprimentando os aniversariantes do mês

Festa de encerramento do ano

Comemoração - Dia dos Pais

DESTAQUES

Setor de Segurança e Medicina do Trabalho (SSM): 
campanha de Carnaval

Treinamento sobre levantamento de peso 
com os colaboradores da Farmácia (SSM)

Instruções básicas para trabalho em altura (SSM)

Treinamento sobre os cuidados e medidas 
preventivas em caso de acidentes do trabalho (SSM)

Ação itinerante da CIPA nos postos de trabalho (SSM)

Comemoração - Dia dos Profissionais

Comemoração - Dia da Mulher
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Integração: foram realizados 30 treinamentos no ano de 2017

O Manual do Colabaorador detalha normas da ACCG

Treinamento comportamental: reuniões desenvolvem a 
habilidade de trabalho em equipe e a comunicação

Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho (SIPAT) e posse da CIPA

Festa Junina

Roda de Conversa

Inauguração da nova sala de repouso feminino

Curso de CIPA Gestão 2017/2018 (SSM)

Treinamento de prevenção de acidentes 
com materiais perfurocortantes (SSM)

Treinamento sobre Procedimento Conduta Pós-acidente 
de Trabalho e homologação de atestado (SSM)
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VOLUNTARIADO

TRABALHO VOLUNTÁRIO 
É ESSENCIAL NA ACCG
A ACCG possui um departamento exclusivo 
para coordenar o voluntariado da Instituição. 
Cerca de 280 pessoas atuam, hoje, em diversos 
projetos  no Hospital Araújo Jorge (veja quadro). 
Candidatos passam por seleção, anualmente, 
com avaliação psicológica e curso de preparação, 
até serem designados para um dos 23 projetos 
da Instituição.

Por meio dos voluntários, é possível oferecer 
apoio, orientação e informação aos pacientes e 
acompanhantes. Todo este trabalho  faz grande 
diferença na vida dos pacientes em tratamento 
na ACCG.

De acordo com a coordenadora do Voluntariado, 
Ângela Machado de Sá Ferreira, o perfil das 
pessoas que se dispõem a realizar uma ação 

voluntária mudou, no decorrer dos anos. 
Antigamente, eles eram, em maioria, pessoas 
aposentadas, ou com muito tempo livre para 
se dedicar ao próximo. Agora, os voluntários 
incluem aqueles indivíduos que têm uma outra 
atividade, mas conciliam seu tempo de trabalho 
com as ações de voluntariado. 

“Quando os voluntários chegam, mostram o 
trabalho, gostam de fazer as coisas. Temos 
muitos professores, advogados, empresários, 
que, mesmo não estando mais na ativa, tem 
conhecimentos que somam”, ressalta Ângela.

A coordenadora explica que o trabalho 
voluntário proporciona ao paciente atendimento 
em sua integralidade biopsicossocial e espiritual, 
dando, assim, suporte em todas as áreas. 

Voluntários realizam diversas 
ações, como servir chá para 
pacientes e acompanhantes
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“Hoje, priorizamos mais a qualidade do que a 
quantidade dos voluntários. Ele vem sabendo o 
que vai fazer e se sente útil”, comenta.

Sobre o recrutamento dos voluntários, Ângela 
reforça que a colocação das pessoas depende da 
demanda de cada projeto. “Eles são treinados 
para a ação que irão desenvolver e trazem na 
bagagem a experiência de vida de cada um. O 

A coordenadora Ângela Machado de Sá (no centro) 
sobre o trabalho dos voluntários: “Perfil das pessoas 

que nos procuram tem mudado”

foco são as pessoas que realmente queiram 
desenvolver esta ação de cidadania”, enfatiza a 
coordenadora.

Além disso, Ângela afirma que, para este 
trabalho, a pessoa precisa ter compromisso e 
cuidado, pois é uma atividade séria, mesmo que 
seja voluntário, pois todos possuem deveres a 
cumprir com a Instituição. 
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PROJETOS / ATIVIDADES

Projeto Solidariedade

Assistência ao leito hospitalar

Projeto Vitória

Jogo da Alegria

Mãos Generosas

Moda & Beleza

Oficina de trabalho (costura)

Terapia meditacional

Chá das Nove Horas

Chá das Cinco Horas

Biblioteca ambulante

Projeto Transporte

Arteterapia

Eventos internos (aniversários e datas 
especiais com pacientes internos e 
acompanhantes)

Eventos externos (comemorações e 
festas fora dos limites físicos da ACCG)

Bordados da Pediatria

Capelania Evangélica

Projeto Amparo

Tarde da Beleza

Capelania Espírita

Capelania Católica

Trabalhando com Amor

Happy Hour

Apoio aos ostomizados

Restaurando a Beleza



Outubro - Dias das Crianças na Pediatria 

Maio - 27ª Feijoada Beneficente Maio - Dia das Mães

Voluntário cuidando de paciente Voluntária oferece lanche a paciente

DESTAQUES ANO PRODUTIVO
Ao longo do ano, os voluntários realizaram 
diversos eventos em prol da ACCG.
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Maio - 27ª Feijoada Beneficente

Oficina de Beleza Dezembro - Festa de Natal 

Recreação de crianças na Pediatria

Oficina de costura
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APOIO DA SOCIEDADE

A credibilidade da ACCG também atrai vários 
segmentos da sociedade, que se interessam 
em contribuir com o trabalho realizado pela 
filantrópica nas suas unidades. Seguem alguns 
exemplos desta solidariedade.

Novembro - Campanha Policiais Contra o Câncer Infantil, organizada pela Polícia Rodoviária Federal

Fevereiro - Projeto Humanização da ABRALE e apoio do Instituto Maurício de Souza

Dezembro - BOPE faz doação de 
alimentos para Pediatria do HAJ

SOLIDARIEDADE
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Junho - Salão Moto Experience, uma parceria 
com a ONG Ladies do Bem, arrecadou 
recursos para reforma do Posto 1C do HAJ

Novembro - Visita dos palhaços Patati e Patatá à Pediatria 

Julho - Funcionários da empresa QG Pastéis doam sangue

Setembro - Doação de equipamentos e utensílios para 
cozinha do Setor de Nutrição e Dietética
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COMUNICAÇÃO

AÇÕES E SERVIÇOS COM 
MAIS VISIBILIDADE

A Assessoria de Comunicação da ACCG é a 
responsável pelo gerenciamento da divulgação 
de informações sobre a Instituição para o 
público interno e externo e pela política de 
marketing. Uma equipe, que reúne publicitários 
e jornalistas, trabalha a redação e a criação 
das peças jornalísticas (sobre o dia a dia da 
empresa) e publicitárias, como as campanhas de 
prevenção.

Em 2017, a ASC recebeu investimentos que 
proporcionaram diversificação e melhoria 
na qualidade dos serviços de comunicação, 
ampliando, por consequência, a visibilidade 
pública do trabalho realizado pela ACCG. 

“A Diretoria Executiva estabeleceu a 
necessidade de um novo planejamento para a 
área e tem investido em novos equipamentos e 
recursos humanos para que nós o coloquemos 
em prática”, diz Mirelle Irene, assessora 
de Comunicação e Marketing, que dirige o 
departamento e a equipe.

Dentre as novidades na Comunicação estão, 
por exemplo, a retomada de publicação do 
InformaACCG (jornal informativo da Instituição), 
a criação da TVACCG, a produção de vídeos 
institucionais,  dentre outras ações (veja quadro 
ao lado). 

Guilherme Marques, designer gráfico, Guilherme Santana, editor de arte, Augusto Galvão, arte-finalista, além 
de Flávia Rocha, jornalista, e Suzana Ferreira, estagiária, formam a equipe de Comunicação, que é chefiada por 
Mirelle Irene (à direita)
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TV ACCG

Canal de veiculação dos vídeos institucionais, campanhas e notícias da ACCG no YouTube (internet). 
A distribuição acontece também nas redes sociais.

Equipe da Comunicação realizando captação e edição de conteúdo e imagens para produção de vídeos

Marca do canal, 
inserida também nos 

programetes em vídeo 
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CAMPANHAS

É responsabilidade da Assessoria de Comunicação a criação, produção e divulgação das campanhas 
institucionais e de prevenção da ACCG ( veja nas próximas páginas).

INFORMACCG

Edição do informativo com as principais notícias da ACCG, com circulação mensal, impressa e virtual.

CERIMONIAL

A ASC monta e faz a apresentação  das principais solenidades e eventos da ACCG.

ASSESSORIA DE IMPRENSA

A equipe também faz atendimento de solicitações da imprensa e acompanhamento de entrevistas da 
Diretoria Executiva e demais áreas da ACCG. Produz, ainda, releases, revistas, fascículos, manuais e 
relatórios com conteúdo sobre a entidade. 

Informativos enfocam principais notícias da ACCG

Equipe acompanha e apresenta a solenidades realizadas pela entidade

Acompanhamento do trabalho da 
imprensa e realização de entrevistas
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ACCG NA MÍDIA

Clipagem das notícias que citam a ACCG  em jornais, revistas, sites e outros meios de comunicação.

JORNAL MURAL

A cada 15 dias, os jornais murais, espalhados 
por diversos pontos da Instituição, registram as 
principais notícias do período.

CRIAÇÃO DE MATERIAIS DE 
DIVULGAÇÃO

Criação e produção de materiais publicitários 
impressos, para divulgação das atividades da 
Instituição.

Compilação das principais citações da 
ACCG em veículos de comunicação

Exposição das principais notícias da ACCG em 
locais estratégicos, posicionados em vários 

pontos das unidades da Instituição

Folder: guia do 
doador de sangue

Cartaz sobre prevenção 
do câncer infantil
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CAMPANHAS

Ao longo do ano de 2017, a Assessoria de 
Comunicação da ACCG trabalhou e criou 
diversas campanhas de prevenção. Em julho, 
produziu vídeos com dicas do Corpo Clínico 
especializado do Serviço de Cabeça e Pescoço 
do Hospital Araújo Jorge, para a Campanha 
Julho Verde, de prevenção ao câncer desse tipo. 

A Campanha teve o objetivo de conscientizar 
e alertar a população sobre os sintomas da 
doença e a importância da detecção precoce. 
Além disso, produziu materiais informativos, 
que foram veiculados nas redes sociais. 

Os vídeos produzidos para a Campanha Julho 
Verde alcançaram grande repercussão, tanto  
por ser uma novidade na Instituição, quanto 
pela qualidade das informações divulgadas 
pelos médicos do Araújo Jorge, repercutindo o 
conhecimento de especialistas que atuam em 
um dos maiores centros de Cancerologia no 
país.

JULHO 
VERDE

Posts nas 
redes sociais

Divulgação 
no Facebook

Identidade visual
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Especialistas do HAJ falaram sobre a doença em diversos vídeos 
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A Associação de Combate ao Câncer em Goiás 
também lançou a Campanha Outubro Rosa 
no Hospital Araújo Jorge (HAJ) e na Unidade 
Oncológica de Anápolis (UOA). O objetivo 
da Campanha foi conscientizar o máximo de 
pessoas sobre a importância da prevenção e 
diagnóstico precoce do câncer de mama. A 
abertura em Anápolis foi realizada no dia 02 de 
outubro, no pátio da Unidade. Em Goiânia, a 
abertura foi no dia 03 de outubro, no auditório 
do HAJ.

 A Campanha propôs a discussão sobre a luta 
contra o câncer de mama com o tema Câncer de 
mama: empoderamento feminino e superação. O 
conceito de empoderamento, em linhas gerais, 
está presente em processos que ajudam as 
pessoas a firmar seu controle sobre os fatores 
que afetam a sua vida. Na Campanha, essa 
ideia esteve presente via incentivo, tanto das 
prevenções primária e secundária - na realização 
do autoexame das mamas e de mamografias, 

EMPODERAMENTO 
DA MULHER

Identidade visual

Cartaz  

Panfleto

Camiseta
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por exemplo - e na disseminação de informação 
sobre a doença, quanto na exposição da vivência 
positiva de personagens que, após vencer 
os primeiros obstáculos da doença, tiveram 
experiências de autoconhecimento, que os 
inseriram na busca do controle sobre sua saúde.

Um dos diferenciais da Campanha na Instituição 
foi o envolvimento da sociedade com a causa, 
como, por exemplo, a participação de mulheres 
que aceitaram posar para fotos e ceder o uso 
da sua imagem nos materiais publicitários da 
ação. Dentre as selecionadas, estão pacientes 
em tratamento contra com o câncer de mama, 
ex-pacientes que superaram a doença, além 
de profissionais liberais entusiastas da causa de 
combate a doença.

Banner

Painel

Cartaz  

Informativo
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VÍDEOS INSTITUCIONAIS
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NA INTERNET

Os vídeos institucionais da Campanha 
mostraram instruções médicas de prevenção 
e os testemunhais  de pessoas que superaram 
ou estavam lutando contra a doença. Os 
especialistas do HAJ participaram do programete 
Minuto Rosa, com as dicas sobre a prevenção, 
e os personagens que colaboraram nos vídeos 
contribuíram para mostrar o lado humano da 
doença, na valorosa busca da superação.
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ABERTURA NA UOA E NO HAJ

A abertura da Campanha, tanto na UOA, 
como no HAJ, envolveu toda a ACCG, e 
foram marcadas pela emoção. Em Goiânia, a 
solenidade contou com a participação do grupo 
de percussão Coró Mulher e das modelos que 
ilustraram os materiais gráficos. 

Presidente da ACCG 
discursa no auditório do HAJ

Mulheres que participaram da Campanha se emocionaram nos depoimentos

O conceito de empoderamento 
feminino deu o tom da solenidade

Em Anápolis, colaboradores também participaram da abertura

Apresentação do grupo Coró Mulher

Palestra na UOA

Palestra com a médica oncologista Rossana Zampronha

Comitê de Organização: Deuba Assunção, 
Ângela Machado, Mirelle Irene, Mariângela 
Ribeiro, Wanessa Santiago e Camilla Rodovalho

Colaboradores, gerentes, supervisores e Corpo Clínico participaram
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PARCERIAS

A Campanha contou com o apoio e parcerias de grupos e empresas, 
que ajudaram tanto no patrocínio de materiais gráficos, quanto na 
realização de ações de conscientização. A mensagem da Outubro 
Rosa foi disseminada pela cidade: esteve no Aeroporto Internacional 
de Goiânia, no Autódromo e em displays eletrônicos espalhados 
pelas ruas. Pela primeira vez, o encerramento da Outubro Rosa foi 
marcado por um show artístico, realizado por cantores e músicos 
que doaram os cachês.

Material de divulgação  recebeu patrocínio e apoio 
de empresas. Ao todo, 24 empresas e entidades 

ajudaram a Outubro Rosa / 2017
Profissionais do HAJ participam de 

evento da Organização Jaime Câmara, 
o Atitude Rosa, na Praça Cívica

Enfermeira do HAJ 
participa do Atitude Rosa

EnCanto Rosa, show de encerramento da 
Campanha, foi realizado através de parcerias

Parceria com a Infraero possibilitou a divulgação da Campanha 
em diversos pontos do espaço interno e externo do Aeroporto 

Internacional de Goiânia. Os vídeos da Campanha também 
foram divulgados nos televisores dos embarques

Divulgação da Campanha no 
Autódromo de Goiânia
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1. Cartório de Registro de Imóveis de 1ª Circunscrição 
2. Cartório Fernando Dias 
3. Centro Cultural UFG 
4. Contém1g 
5. CORASBEG Seguros 
6. Infraero 
7. K Hotel 
8. Ladies do Bem 
9. Ladies Of Harley 
10. Leinertex 
11. Lima Rampani Inovações 
12. Lure Consultoria 
13. M.POLLO 
14. Máxima Sistemas 
15. PC Sistemas 
16. Polos Pães & Doces 
17. Shopping dos Cosméticos 
18. Siagri Sistema de Gestão Ltda 
19. Studio 7 
20. Tio Jorge Alimentos 
21. UFG/PROEC 
22. UTO Frutas e Legumes 
23. Vulcano 
24. Zema 

• Ações de marketing relacionadas à causa 
• Patrocínios 
• Campanhas para mobilização de recursos assistenciais 
• Divulgação da Instituição em eventos externos 
• Realização de eventos beneficentes para mobilização de
    recursos financeiros/assistenciais 
• Comercialização de produtos 
• Organização de palestras educativas 
• Realização de visitas institucionais, dentre outros

EMPRESAS E INSTITUIÇÕES QUE 
APOIARAM A OUTUBRO ROSA 2017 

1º SHOW ENCANTO ROSA

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR 
DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS

Com o patrocínio da Máxima Sistemas, a ACCG realizou 
o 1º EnCANTO Rosa, evento beneficente, realizado no 
Centro Cultural UFG, com a apresentação musical de 
Pedro Scaalon, Dann, Grace Carvalho e Patrícia Morenno. 
A renda foi destinada à aquisição de utensílios para o Setor 
de Nutrição e Dietética do Hospital Araújo Jorge. 

Equipe Máxima Sistemas

Equipe Corasbeg Seguros

Lima Rampani Inovações

Cartório de Registro de 
Imóveis de 1ª Circunscrição

Show EnCanto Rosa, no 
Centro Cultural da UFG
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PARTICIPAÇÃO DA 
SOCIEDADE

A Outubro Rosa / 2017 contou com a 
participação de várias personalidades 
(autoridades, artistas, jornalistas e 
outras) que abraçaram o espírito 
da Campanha, ajudando a espalhar, 
através de vídeos e fotos nas redes 
sociais, a prevenção da doença.
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A Campanha Novembro Azul 2017 promoveu, 
durante o mês de conscientização sobre 
o câncer de próstata, a disseminação de 
informações sobre a doença, além da discussão 
sobre a necessidade da prevenção daquele que 
é o segundo câncer de maior incidência nos 
homens.

Com base no slogan principal Tenha coragem 
de ter saúde, a ideia foi reforçar no grupo alvo 
da campanha, aqueles que já passaram dos 

PREVENÇÃO: 
CONVITE PARA 
OS HOMENS

Identidade visual

Painel

40 anos, a desconstrução do preconceito que 
muitos ainda nutrem em relação ao exame de 
toque retal.

A Campanha buscou a participação de toda a 
sociedade. Profissionais liberais, de diversas 
áreas, por exemplo - da mesma forma como 
ocorreu na Outubro Rosa -, posaram para os 
materiais de divulgação, autorizando o uso de 
sua imagem.
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Camiseta

Cartaz

Banner
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VÍDEOS INSTITUCIONAIS

EM ANÁPOLIS - A Unidade Oncológica iniciou as atividades do Novembro Azul com palestra sobre prevenção 
e diagnóstico da doença, ministrada pelo Dr. Luiz Cláudio Rodrigues Alves (foto). Na ocasião, cerca de 60 
homens, que participaram do lançamento, retiraram requisições para a realização gratuita do exame de 
prevenção, realizados de duas formas: pelo toque ou exame de sangue.
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REDES SOCIAIS

A Novembro Azul também teve seus materiais 
de prevenção divulgados na internet, em redes 
sociais, o que resultou em um grande alcance de 
público. O Corpo Clínico do HAJ colaborou para 
os materiais institucionais. Vídeos testemunhais, 
com experiências de prevenção e luta contra a 
doença, também foram realizados.
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Em dezembro, a Assessoria de Comunicação 
trabalhou o tema da prevenção do câncer de 
pele. Foram criados materiais para a Campanha 
Dezembro Laranja, com informativos para rede 
social e vídeos de conscientização com médico 
especialista.  Mais uma vez, o foco foi estimular 
a prevenção e o diagnóstico precoce.

Foi disseminado, dentre outras informações, 
que o câncer de pele é o mais incidente no 
Brasil, com média de 181 mil novos casos por 
ano. A prevenção foi estimulada através das 
redes sociais, em publicações que procuraram 
abordar diversos aspectos da doença.

Assim como foi feito nas outras campanhas, o 
conhecimento médico de especialistas da ACCG 
foi primordial para a formatação e divulgação da 
Campanha.

DEZEMBRO 
LARANJA

Identidade visual

Cartaz

Post’s nas 
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Vídeo sobre  
conscientização

A estratégia de utilizar as redes sociais, como o Facebook e o Instagram, teve 
como objetivo a multiplicação dos alertas de prevenção da doença
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NÚMEROS DA ACCG / 2017
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Números gerais

Unidade operacional SUS Convênios Particular Gratuidade Total

Internações 17.584

Internações no Pronto Atendimento 11.006

Consultas ambulatoriais realizadas 158.096

Cirurgias realizadas 13.154

Exames de punção lombar e mielograma 783

Exames de radiologia 41.371

Aplicações de radioterapia 288.310

Doses de quimioterapia 73.208

Exames de anatomia patológica 41.782

Exames de patologia clínica 327.207

Unidades de hemocomponentes transfundidos 12.077

Tratamentos de feridas 56.261

Endoscopias 1.533

Sessões de fisioterapia 18.333

Exames de imunofenotipagem 755

Exames de cardiologia 6.143

Atendimentos de nutrição clínica 32.701

Pacientes ostomizados 5.346

Transplantes realizados 37

Atividades do Grupo de Apoio Paliativo ao Paciente Oncológico (GAPPO) 13.284

Atividades de serviço social 22.874

Atividades de psicologia 15.681

Atividades de musicoterapia 1.631

Novos prontuários 13.574

Doadores de sangue 11.006

Refeições servidas 569.184

Total de pacientes atendidos 73.100

Hospital Araújo Jorge 945.764 70.303 31.641 15.591 1.063.299

Unidade Oncológica de Anápolis 91.648 8.096 7.424 1.780 108.948

Total de procedimentos realizados 1.037.412 78.399 39.065 17.371 1.172.247

% 88,5% 6,7% 3,3% 1,5% 100,0%

PRODUTIVIDADE DA ACCG

INDICADORES DE PRODUÇÃO (POR UNIDADE)
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DADOS DO INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA

PROJETOS DE PESQUISA / 2017

PesquisadorNúmero Nome do projeto Data

1

W029522 (impassion) – “Estudo de fase III, multicêntrico, 
randomizado, controlado por placebo, de atezolizumabe 
(anticorpo anti-PD-L1) em combinação com Nab-Paclitaxel 
em comparação com placebo e nabpaclitaxel para pacientes 
com câncer de mama triplo negativo metastático não tratado 
anteriormente.

Dr. Ruffo de 
Freitas Júnior

17/01/2017

2

Um estudo fase III, randomizado, duplo-cego, de 
pembrolizumabe (MK-3475) mais quimioterapia vs placebo 
mais quimioterapia para câncer de mama triplo negativo não 
tratado anteriormente localmente recorrente e inoperável 
ou metastático.

Dr. Ruffo de 
Freitas Júnior

26/01/2017

3

MYL-14020-3001. Um estudo multicêntrico, duplo-cego, 
randomizado e de grupos paralelos para avaliar a eficácia 
e segurança de MYL-14020 comparado ao Avastin®, no 
tratamento de primeira linha em pacientes com câncer de 
pulmão de não pequenas células não escamoso estádio IV.

Dr. Cláudio Cabral 27/03/2017

4
Os reflexos do tratamento de câncer de mama na vida sexual 
das mulheres e de seus parceiros.

Mayara Maia 
Pereira de 
Carvalho

29/03/2017

Eventos

EVENTOS REALIZADOS / 2017

Período Nº de alunos

XIII CURSO BÁSICO DE ONCOLOGIA 08 de maio a 29 de junho 65

CURSO DE ANÁLISE CRÍTICA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 29 de maio a 03 de julho 10

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA DA SAÚ-
DE E HOSPITALAR, EM PARCERIA COM A PUC GOIÁS

Agosto de 2017
a novembro de 2018

28

VI SIMPÓSIO DE ENFERMAGEM ONCOLÓGICA 10 e 11 de novembro 74

PALESTRA: “LUTAR PARA CONTINUAR” 07 de dezembro 85
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5
Estudo clínico randomizado duplo cego de fitomedicamento 
com finalidade profilática e curativa da mucosite oral (fase II).

Dr. Elismauro 
Francisco de 
Mendonça

30/03/2017

6

Estudo fase III, randomizado, para investigar a eficácia e 
segurança do atezolizumabe (anticorpo anti-PD-L1) em 
combinação com quimioterapia baseada com antraciclina/
taxano comparada com placebo e quimioterapia  na 
neoadjuvância em pacientes com câncer de mama primário 
invasivo triplo-negativo.

Dr. Ruffo de 
Freitas Júnior

12/04/2017

7
Reticulotomia restral do mesencéfalo para tratamento de 
Dor Oncológica.

Ivam Sousa 
Barbosa Júnior

25/04/2017

8
Tratamento cirúrgico das fraturas da coluna toracolombar – 
comparação da cirurgia aberta convencional com a cirurgia 
percutânea minimamente invasiva.

Hilton Luiz 
Aparecido Delfino

09/05/2017

9
Identificação e caracterização de células-tronco em tumores 
de glândulas salivares: uma análise molecular e protéica do 
microambiente.

Eneida Franco 
Vêncio

15/05/2017

10 Autopercepção vocal de um grupo de laringectomizados.
Líria Carlla 
Napolitano 
Nascimento

16/05/2017

11

Um estudo fase III, randomizado, duplo-cego para avaliar 
pembrolizumabe mais quimioterapia vs placebo mais 
quimioterapia como terapia neoadjuvante e pembrolizumabe 
vs placebo como terapia adjuvante para câncer de mama 
triplo-negativo (CMTN) – MK3475-522.

Dr. Ruffo de 
Freitas Júnior

29/05/2017

12
Efeitos da suplementação com leucina sobre estado 
nutricional, sarcopenia e qualidade de vida em pacientes com 
câncer.

Jéssica Dayane 
Pereira Soares

28/06/2017
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Nome do projetoNúmero Valor do financiamento

PROJETO DE PESQUISA COM FINANCIAMENTO

1
AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA DE BRAF E IGFBP7 EM 
CARCINOMAS PAPILÍFEROS DE TIREÓIDE, aprovado pelo Edital 
Universal Chamada 05/2012 da FAPEG.

R$ 27.631,93

2
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E AVALIAÇÃO DA ANGIOGÊNESE NO 
CARCINOMA DE PÊNIS NO ESTADO DE GOIÁS, aprovado pelo Edital 
PPSUS 2014/FAPEG.

R$ 92.500,00

3

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

R$64.800,00

4

EXPRESSÃO IMUNOISTOQUÍMICA DE P16 INK4A E KI-67 E 
ASSOCIAÇÃO COM INFECÇÃO PELO PAPILOMAVÍRUS HUMANO 
EM PORTADORES DE CARCINOMA DE PÊNIS EM GOIÁS: 
CORRELAÇÃO COM FATORES CLÍNICOS E HISTOPATOLÓGICOS, 
aprovado pelo edital Universal do CNPq.

R$28,000,00

5
DETECÇÃO DO PAPILOMAVÍRUS HUMANO E PROTEÍNAS 
ASSOCIADAS À CARCINOGENESE VIRAL (p16, p53 e pRb) EM 
CARCINOMAS COLORRETAIS.

R$99.800,00

6

INFECÇÕES DE TRANSMISSÃO SEXUAL: PREVALÊNCIA, FATORES 
ASSOCIADOS E DESEMPENHO DE TESTES DIAGNÓSTICOS EM 
MULHERES ATENDIDAS EM AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA 
PREVENTIVA.

R$ 96.895,00

DON
Divisão de Oncogenética e Radiobiologia

13

Estudo randomizado, aberto, fase III de pembrolizumabe 
como agente único vs quimioterapia com agente único de 
acordo com a escolha do investigador para câncer de mama 
triplo negativo metastático (mTNBC-KEYNOTE-119).

Dr. Ruffo de 
Freitas Júnior

17/07/2017

14
Ensaio clínico: O impacto da dança como terapia adjuvante na 
qualidade de vida de pacientes oncológicos.

Elaine Izabel da 
Silva Cruz

10/08/2017
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ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS

RESUMOS APRESENTADOS E PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS

BATISTA, JOSÉ EDUARDO ; SADDI, VERA APARECIDA ; CARVALHO, KEILA PATRÍCIA ALMEIDA 
DE ; RIBEIRO, ANDRÉA ALVES ; SEGATI, KELLY DEYSE ; CARNEIRO, MEGMAR APARECIDA DOS S. ; 
MONTEIRO, SILVIO G. ; NASCIMENTO, MARIA DO DESTERRO S.B. ; RABELO-SANTOS, SILVIA HELENA 
. Human papillomavirus genotypes 68 and 58 are the most prevalent genotypes in women from quilombo 
communities in the state of Maranhão, Brazil. International Journal of Infectious Diseases, v. 11, p. 51-55, 2017.

MARTINS, LUHAN CHAVEIRO ; REZENDE, RENATA MARTINS DAYREL ; CORDEIRO, JACQUELINE 
ANDRÉIA BERNARDES LEÃO ; PAULA, HELLEN DA SILVA CINTRA DE ; BASTOS, DANIEL RODRIGUES 
DE ; COSTA, ESAR AUGUSTO SAM TIAGO VILANOVA- ; SADDI, VERA APARECIDA ; SILVA, ANTONIO 
MÁRCIO TEODORO CORDEIRO . Padrão de metástase no câncer de mama triplo negativo. Revista Brasileira 
de Mastologia, v. 27, p. 8-14, 2017.

AIRD, S.D. ; SILVA JUNIOR, N. J. ; QIU, L. ; VILLAR-BRIONES, A. ; SADDI, V.A. ; TELLES, M.P.C. ; GRAU, 
M. ; S.MIKHEYEV, A. . Coralsnake Venomics: Analyses of Venom Gland Transcriptomes and Proteomes of Six 
Brazilian Taxa. Toxins, v. 9, p. 187, 2017.

SILVA, SL ; VARGAS, AL ; ALMEIDA, RJ ; SADDI, V.A. ; CORDEIRO, J. A. B. L. ; SILVA, A. M. T. C. . 
CONHECIMENTO DOS ACADÊMICOS DE MEDICINA ACERCA DO HPV E DO CÂNCER DE COLO 
UTERINO. SAÚDE (SANTA MARIA) (ONLINE), v. 43, p. 125-136, 2017.

1. RAMOS, J. E. P. ; COSTA, CASTV ; BASTOS, D. R. ; MOTA, E. P. ; RABELO DOS SANTOS SH ; PARMIGIANI, R. 
B. ; SADDI, V.A. . ANALYSIS OF BRCA1 EXPRESSION IN BREAST CANCER BY IMMUNOHISTOCHEMISTRY. 
IN: GOIANIA BREAST CANCER SYMPOSIUM, 2017, GOIANIA. GOIANIA BREAST CANCER SYMPOSIUM 
2017. GOIANIA-GO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE MASTOLOGIA, 2017.

2. COSTA, CASTV ; BASTOS, D. R. ; RAMOS, J. E. P. ; PAES, J.F. ; MOTA, E. P. ; NOGUEIRA, N.A. ; PARMIGIANI, 
R. B. ; SADDI, V.A. . MICRO-RNAS MIR-7 AND MIR-10 ARE OVEREXPRESSED IN BRCA1 NEGATIVE BREAST 
CANCERS. IN: GOIANIA BREAST CANCER SYMPOSIUM 2017, GOIANIA-GO. GOIANIA BREAST CANCER 
SYMPOSIUM 2017. GOIANIA-GO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE MASTOLOGIA, 2017.

3. TACCA, ALM; SADDI, VA; VILANOVA-COSTA, CAST; SILVA, AMTC. ASSOCIATION BETWEEN NULL 
GENETIC POLYMORPHISM IN GENES OF XENOBIOTIC METABOLISM (GSTM1 AND GSTT1) AND 
UTERINE CERVIX CANCER: META-ANALYSIS. XX CONGRESSO BRASILEIRO DE TOXICOLOGIA, 08 A 11 
DE OUTUBRO DE 2017, GOIÂNIA-GO.

4. SEGATI KD; SADDI VA; ALVES RRF; CARVALHO KPA; TERMINI L.; ZEFERINO LC; D’ALESSANDROWB; 
RABELO-SANTOS SH. METHYLATION OF INHIBITORS OF WNT SIGNALLING PATHWAY AND HPV TYPES 
IN CERVICAL CANCER. EUROGIN 2017, AMSTERDAM.



O Registro de Câncer de Base Populacional de 
Goiânia (RCBP-GO) coleta informações desta 
capital para o Instituto Nacional do Câncer 
(INCA) e Organização Mundial de Saúde (OMS), 
para estimar estatísticas brasileiras e mundiais.
Possui uma base de dados com 87.886 casos de 
câncer registrados no período de 1988 a 2012 

(Goiânia). Esta base é composta por 47.553 
mulheres e 40.333 homens.

Em 2016, a Divisão do RCBP-GO, concluiu a 
coleta dos novos casos de câncer diagnosticados 
em 2012 e iniciou a coleta dos casos do período 
de 2013 e 2014 em Goiânia em fase final.
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5 . CARNEIRO MAS; SADDI VA; ALMEIDA NETTO JC; RABELO-SANTOS SH; MOTTA ED; ARAUJO LA; PAULA 
HDSC; CARVALHO KPA; RAMOS JEP; DE PAULA AAP. EUROGIN 2017, AMSTERDAM. 

6. LIBERA LSD; VILANOVA-COSTA, CASV; CARVALHO KPA; PORTO-RAMOS JE; CÁCERES J; VILLA LL; 
RABELO-SANTOS SH; SANTOS MAC; SADDI VA. HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) AND THE PROGNOSIS 
OF BRAZILIAN PATIENTS WITH ANAL CARCINOMA. EUROGIN 2017, AMSTERDAM. 

ORIENTAÇÕES DE MESTRADO CONCLUÍDAS

DANIEL RODRIGUES DE BASTOS. ANÁLISE DA EXPRESSÃO DE MIR-10B E MIR-7 EM CARCINOMAS DE 
MAMA. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais e Saúde) - Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás. Orientador: Vera Aparecida Saddi.

Estômago Cólon Pulmões Pele Próstata Bexiga

2008 15,84 14,34 22,17 188,37 102,18 13,17

2009 13,01 14,00 14,49 188,55 97,65 9,06

2010 11,76 12,24 20,94 177,01 99,06 9,83

2011 14,64 13,84 16,23 141,59 102,46 9,39

2012 12,11 12,74 16,28 148,58 93,08 8,33

Cânceres mais incidentes em homens
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O RCBP-GO é parceiro na divulgação de 
informações sobre o câncer para universidades, 
faculdades e pesquisadores de Goiânia, Goiás, e 
outros estados e países como França, Inglaterra, 
Argentina, dentre outros.

O Registro participa de atividades científicas, 
realizando várias pesquisas nesta área, tais 
como o  INTERCHANGE – que é um estudo 
internacional de caso e controle que avalia os 
casos com câncer de cabeça e pescoço no Brasil, 
com a coordenação da IARC, e promovendo 

várias reuniões em países na América do Sul, 
sendo a última realizada em Buenos Aires, na 
Argentina.

Devemos mencionar outros projetos de 
sobrevida, como SURVCAM e CONCORD-3.

Tem atividades de qualificação de profissionais 
nesta área, com mestrado e doutorado, 
principalmente para o curso de pós-graduação 
em Ciências da Saúde, da Universidade Federal 
de Goiás.
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Cólon Pulmões Pele Mama Colo de Útero Tireóide

2008 11,72 9,62 195,64 58,15 57,85 10,97

2009 10,08 13,49 207,5 64,33 56,77 17,19

2010 13,95 13,95 185,72 57,84 62,1 12,04

2011 13,05 13,2 161,98 54,81 55,83 14,79

2012 15,76 12,04 166,25 61,77 47,01 21,21

Cânceres mais incidentes em mulheres
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PROPOSTA 901585/16-003

PROPOSTA 901585/16-007

EMENDAS RECEBIDAS EM 2017

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Cama hospitalar tipo fawler elétrica 05 8.500,00 42.500,00 

CR - Digitalizador de imagens radiográficas (Monocassete) 01 149.500,00 149.500,00 

Mesa para computador 04 500,00 2.000,00 

Computador (Desktop - Básico) 02 3.000,00 6.000,00 

 TOTAL 200.000,00 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Citocentrifuga 02  38.000,00  76.000,00 

Poltrona hospitalar 50  1.000,00  50.000,00 

Cadeira de rodas adulto 50  600,00  30.000,00 

Balança tipo plataforma 01 1.800,00  1.800,00 

Forno industrial 01 20.802,00  20.802,00 

Centrifuga laboratorial 05 3.000,00  15.000,00 

Bebedouro/ Purificador refrigerado 04 1.209,00  4.836,00 

TOTAL  198.438,00 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Materiais de consumo médico hospitalares 01 500.000,00  500.000,00 

 TOTAL  500.000,00 

PROPOSTA 901585/16-009

EMENDAS PARLAMENTARES
Valor em R$
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PROPOSTA 901585/16-013

PROPOSTA 901585/16-014

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Computador servidor (servidores de médio e grande porte) 03  42.000,00  126.000,00 

Computador servidor (apenas servidor básico de entrada) 02  11.000,00  22.000,00 

Nobreak (para computador) 01  2.000,00  2.000,00 

 TOTAL  150.000,00 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Nobreak (para servidor) 05  3.600,00  18.000,00 

Transiluminador cutânio (Venoscópio) 01  1.200,00  1.200,00 

Ar condicionado 06  1.800,00  10.800,00 

Computador (desktop básico) 20  3.000,00  60.000,00 

TOTAL  90.000,00 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Ultrassom dignóstico - Gineco/Obstetrícia e exames básicos 01  125.000,00  125.000,00 

TOTAL  125.000,00 

PROPOSTA 901585/16-016

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Materiais de consumo médico hospitalares 01 150.000,00  150.000,00 

TOTAL  150.000,00 

PROPOSTA 901585/16-010
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Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Cardioversor 01  27.200,00  27.200,00 

TOTAL  27.200,00 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Ar condicionado 7000 a 9.000 btus 01  912,00  912,00 

Seladora 03  2.000,00  6.000,00 

Ultrassom diagnóstico - transesofágica, introparatório e exames 
avançados 

01  235.000,00  235.000,00 

TOTAL  241.912,00 

PROPOSTA 901585/16-017

PROPOSTA 901585/16-018

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Câmara mortuária 01  78.000,00  78.000,00 

Criostato 01  90.000,00  90.000,00 

Cadeira de banho/ higiênica 15 450,00  6.750,00 

Escada com dois degraus 02 300,00  600,00 

Ventilador pulmonar pressométrico e volumétrico 01 45.000,00  45.000,00 

TOTAL  220.350,00 

PROPOSTA 901585/16-019

Descrição Quantidade Valor Unitáro Valor Total

Ventilador pulmonar pressométrico e volumétrico 01 45.000,00  45.000,00 

Eletrocardiógrafo 01 12.225,00  12.225,00 

Seladora 01 2.000,00  2.000,00 

TOTAL  59.225,00 

PROPOSTA 901585/16-021
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Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Aparelho de Raio-X - fixo (até 800 mA) 01 105.000,00  105.000,00 

Cama hospitalar tipo fawler mecânica 32 3.607,00  115.424,00 

 TOTAL  220.424,00 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Carro maca simples 10  2.500,00  25.000,00 

 TOTAL  25.000,00 

PROPOSTA 901585/16-022

PROPOSTA 901585/16-023

TOTAL GERAL  R$ 2.207.549,00 

TOTAL GERAL  R$ 4.000.000,00 

TOTAL GLOBAL SUBVENÇÃO  R$ 6.207.549,00

PORTARIA 253/2016 - SES/GO

RECEBIMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO FUNDO 
A FUNDO / SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SES)

Descrição Parcelas Valor Unitário Valor Total

Aquisição de Medicamentos 05 800.000,00 4.000.000,00

Valor em R$
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CONVÊNIO 824524/2015

CONVÊNIO 824526/2015

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Grupo gerador 02  125.000,00  250.000,00 

TOTAL  250.000,00 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Colorador automático de lâminas 01  45.000,00  45.000,00 

Central de inclusão de parafina 01  26.700,00  26.700,00 

Processadora de tecidos 01  22.800,00  22.800,00 

Micrótomo 01  23.800,00  23.800,00 

Microscópio laboratorial 04  6.400,00  25.600,00 

Carro maca simples 06  2.000,00  12.000,00 

Escada com dois degraus 10  88,90  889,00 

Analisador de gases (Gasômetro) 01  29.000,00  29.000,00 

TOTAL  185.789,00 

CONVÊNIO 824916/2015

CONVÊNIO 824527/2015

ITENS ADQUIRIDOS EM 2017

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Aparelho de Raio-X - Móvel 01  79.000,00  79.000,00 

Aparelho de Raio-X - Fixo ( Até  800 MA) 01  92.500,00  92.500,00 

Braquiterapia 01  730.840,00  730.840,00 

TOTAL  902.340,00 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Cama hospitalar tipo fawler mecânia com grade lateral 70  2.610,00  182.700,00 

TOTAL  182.700,00 

Valor em R$
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CONVÊNIO 824469/2015

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Aparelho de anestesia 03  50.000,00  150.000,00 

Impressora laser 01  1.000,00  1.000,00 

Computador 47  2.000,00  94.000,00 

Mesa para impressora 02  150,00  300,00 

TOTAL  245.300,00 

CONVÊNIO 824137/2015

CONVÊNIO 822046/2015

CONVÊNIO 823730/2015

CONVÊNIO 824138/2015

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Câmara para conservação de hemoderivados/imuno/termolábeis 04 30.000,00  120.000,00 

Freezer comum 01 3.000,00  3.000,00 

Freezer para soroteca 04 35.000,00  140.000,00 

 TOTAL  263.000,00 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Tomografo computadorizado 32 (canais) 01 945.000,00  945.000,00 

TOTAL  945.000,00 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Computador (Desktop - Básico) 01  2.000,00  2.000,00 

Carro térmico 06  10.468,67  62.812,02 

TOTAL  64.812,02 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Sistema de vídeo endoscopia flexível 01  220.000,00  220.000,00 

Analisador automático para hematologia 01  220.000,00  220.000,00 

TOTAL  440.000,00 
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CONVÊNIO 825733/2015

CONVÊNIO 833147/2016

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Foco cirúrgico de solo móvel 01  12.926,00  12.926,00 

Negatoscópio 02  257,00  514,00 

Carro de emergência 01  1.500,00  1.500,00 

Poltrona hospitalar 09  900,00  8.100,00 

Elevador para tranposição de leito 01  15.000,00  15.000,00 

Refrigerador frigobar 15  750,00  11.250,00 

Monitor multiparâmetros 01  14.500,00  14.500,00 

Eletrocardiógrafo 01  4.300,00  4.300,00 

Longarina de três lugares 100  240,00  24.000,00 

 TOTAL  92.090,00 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Citocentrífuga 02  37.800,00  75.600,00 

Poltrona hospitalar 50  1.000,00  50.000,00 

Cadeira de rodas adulto 50  590,00  29.500,00 

Balança tipo plataforma 01  1.680,00  1.680,00 

Forno industrial 01  20.550,00  20.550,00 

Centrifuga laboratorial 05  3.000,00  15.000,00 

Bebedouro/ purificador refrigerado 04  1.209,00  4.836,00 

 TOTAL  197.166,00 

CONVÊNIO 822664/2015

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Computador (Desktop - Básico) 02  2.000,00  4.000,00 

TOTAL  4.000,00 
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CONVÊNIO 833143/2016

CONVÊNIO 833145/2016

CONVÊNIO 833157/2016

CONVÊNIO 833151/2016

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Freezer para congelamento rápido (Ultrafrezer) 01 55.000,00 55.000,00 

Banho - maria 01 1.500,00 1.500,00 

Microscópio laboratorial 01 7.200,00 7.200,00 

Câmara para conservação/hemoderivados/imuno/termolábeis 02 24.800,00 49.600,00 

Freezer para soroteca 02 29.600,00 59.200,00 

TOTAL 172.500,00 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

CR - Digitalizador de imagens radiográficas (Monocassete) 01 149.500,00 149.500,00 

TOTAL  149.500,00 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Monitor multiparâmetros 08  20.000,00  160.000,00 

TOTAL  160.000,00 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

CR - Digitalizador de imagens radiográficas (Multicassetes) 01 220.000,00  220.000,00 

Mamógrafo convecional 01  164.000,00  164.000,00 

TOTAL  384.000,00 
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CONVÊNIO 833149/2016

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Materiais de consumo médico hospitalares 01  225.880,28  225.880,28 

TOTAL  225.880,28 

CONVÊNIO 838487/2016

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Materiais de consumo médico hospitalares 01  57.823,08  57.823,08 

 TOTAL  57.823,08 

CONVÊNIO 837078/2016

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Ultrassom dignóstico - Gineco/Obstetrícia e exames básicos 01 86.000,00  86.000,00 

TOTAL  86.000,00 

CONVÊNIO 837079/2016

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Ar Condicionado 7000 a 9.000 Btus 01 912,00  912,00 

Seladora 03 2.000,00  6.000,00 

Ultrassom diagnóstico - transesofágica, introparatório e exames 
avançados 

01 235.000,00  235.000,00 

 TOTAL  241.912,00 

CONVÊNIO 842195/2016

CONVÊNIO 841245/2016

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Carro maca simples 10  2.295,00  22.950,00 

 TOTAL  22.950,00 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Aparelho de Raio-X - Fixo 01  85.000,00  85.000,00 

 TOTAL  85.000,00 

TOTAL GERAL  R$  5.357.762,38 
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PROPOSTA 901585/17 - 001

PROPOSTAS EMPENHADAS EM 2017

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Cama hospitalar mecânica 26 3.700,00 96.200,00 

Suporta de soro 35 380,00 13.300,00 

Monitor multiparâmetros 01 30.000,00 30.000,00 

Ventilador pulmonar pressométrico e volumétrico 01 50.000,00 50.000,00 

BIPAP 01 10.500,00 10.500,00 

TOTAL 200.000,00 

PROPOSTA 901585/17-002

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Balança analítica de precisão 01 6.100,00 6.100,00 

Suporte de soro 01 380,00 380,00 

Autoclave hospitalar horizontal (acima de 350) 01 150.000,00 150.000,00 

Seladora 02 5.000,00 10.000,00 

Longarina de três lugares 20 400,00 8.000,00 

Longarina de três lugares 10 400,00 4.000,00 

TENS e FES 01 1.300,00 1.300,00 

Homogenizador 01 820,00 820,00 

Centrífuga laboratorial 02 4.000,00 8.000,00 

Micropipeta monocanal 04 600,00 2.400,00 

Microscópio laboratorial 01 9.000,00 9.000,00 

TOTAL 200.000,00 

Valor em R$
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PROPOSTA 901585/17-003

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Balança analítica de precisão 01 6.100,00 6.100,00 

CR - Digitalizador de imagens radiográficas (Monocassete) 01 150.100,00 150.100,00 

pHmetro - medidor 01 1.000,00 1.000,00 

Extrator manual de plasma 04 700,00 2.800,00 

Cardioversor 02 20.000,00 40.000,00 

TOTAL 200.000,00 

PROPOSTA 901585/17-004

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Ventilador de teto/parede 20 200,00 4.000,00 

Cardioversor 01 20.000,00 20.000,00 

Suporte de Hamper 100 350,00 35.000,00 

Reanimador pulmonar manual adulto (Ambu) 03 300,00 900,00 

Monitor multiparâmetros 05 48.000,00 240.000,00 

Sofa-cama hospitalar 17 1.900,00 32.300,00 

Longarina de três lugares 150 400,00 60.000,00 

Ar condicionado 20 2.400,00 48.000,00 

Seladora dielétrica para bolsa de sangue 04 14.000,00 56.000,00 

Homogenizador de bolsa de sangue 02 16.000,00 32.000,00 

Freezer para congelamento rápido (Ultrafreezer) 01 81.000,00 81.000,00 

Capela de fluxo laminar 01 20.000,00 20.000,00 

Poltrona para doação de sangue 08 6.200,00 49.600,00 

Poltrona hospitalar 40 1.000,00 40.000,00 
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PROPOSTA 901585/17-005

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Maca de transferência (dois carros) 05 5.500,00 27.500,00 

Laringoscópio adulto 02 750,00 1.500,00 

Bisturí elétrico (a partir de 200 W) 01 54.200,00 54.200,00 

Mesa cirúrgica elétrica 01 55.000,00 55.000,00 

Foco cirúrgico de teto 01 61.000,00 61.000,00 

Negatoscópio 01 800,00 800,00 

TOTAL 200.000,00 

Mesa de cabeceira com refeição acoplada 117 1.200,00 140.400,00 

Carro para material de limpeza 10 900,00 9.000,00 

Ar condicionado 02 2.400,00 4.800,00 

Carro térmico 03 35.000,00 105.000,00 

Concetrador de oxigênio 01 22.000,00 22.000,00 

TOTAL 1.000.000,00 

PROPOSTA 901585/17-006

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Arco cirúrgico 01 325.062,00 325.062,00 

Laser para fisioterapia 01 5.300,00 5.300,00 

Homogeneizador de bolsa de sangue 04 16.000,00 64.000,00 

Pistola para biópsia mamária 01 5.638,00 5.638,00 

TOTAL 400.000,00 
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PROPOSTA 901585/17-008

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Balança analítica de precisão 02 6.100,00 12.200,00 

Cadeira fixa 100 150,00 15.000,00 

Escada dois degraus 10 300,00 3.000,00 

Suporte de soro 20 380,00 7.600,00 

Cadeira giratória 100 200,00 20.000,00 

Esfigmomanômetro adulto 14 150,00 2.100,00 

Mesa de exames 03 1.350,00 4.050,00 

Mesa de Mayo 05 750,00 3.750,00 

Cadeira de rodas adulto 10 1.100,00 11.000,00 

Negatoscópio 10 800,00 8.000,00 

Foco refletor ambulatorial 10 700,00 7.000,00 

Biombo 30 500,00 15.000,00 

Escada dois degraus 50 300,00 15.000,00 

Suporte de Hamper 10 350,00 3.500,00 

Mesa de Mayo 09 750,00 6.750,00 

Mesa auxiliar 09 600,00 5.400,00 

Laringoscópio adulto 03 750,00 2.250,00 

Carro de emergência 04 5.750,00 23.000,00 

TENS e FES 01 1.300,00 1.300,00 

Balança antropométrica adulto 02 1.500,00 3.000,00 

Centrífuga laboratorial 02 9.000,00 18.000,00 

Aglutinoscópio 02 690,00 1.380,00 

Geladeira/ Refrigerador 01 2.000,00 2.000,00 

Ventilômetro/Respirômetro 01 22.020,00 22.020,00 
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PROPOSTA 901585/17-009

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Ar condicionado 20  2.400,00  48.000,00 

Impressora de código de barras 03  1.550,00  4.650,00 

Leitor de código de barras 06  400,00  2.400,00 

Central de monitoração para UTI 01  61.000,00  61.000,00 

Bomba injetora de contraste 01  133.950,00  133.950,00 

TOTAL  250.000,00 

TOTAL GERAL  R$ 2.700.000,00 

BIPAP 01 10.500,00 10.500,00 

Centrifuga laboratorial 04 4.000,00 16.000,00 

Banho-Maria 01 1.200,00 1.200,00 

Poltrona hospitalar 10 1.000,00 10.000,00 

TOTAL 250.000,00 

Descrição Parcelas Valor Unitário Valor Total

Aquisição de Medicamentos 12 800.000,00 9.6000.000,00

PORTARIA 253/2016 - SES/GO

RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO FUNDO A FUNDO NO 
ANO DE 2017 / SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SES) Valor em R$



DESEMPENHO
ECONÔMICO-FINANCEIRO
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ATIVO
2017 2016

CIRCULANTE 53.471.202,53 38.357.235,87

     DISPONÍVEL 27.196.990,52 16.868.467,15

          Caixa 18.797,79 31.415,06

          Bancos c/ Movimento 680.742,43 1.379.967,47

          Bancos c/ Aplicação 26.497.450,30 15.457.084,62

     CRÉDITOS 23.373.467,74 18.444.364,55

          Contas a Receber 22.254.827,92 16.938.283,09

               SUS e Convênios 22.290.018,63 16.953.548,86

               Outras Contas a Receber 194.406,82 155.828,00

               (-) Provisões P/ Perdas -229.597,53 -171.093,77

          Adiantamentos 1.118.639,82 1.506.081,46

               A Funcionários e Outro 502.684,20 547.476,26

               A Fornecedores e Prest. Serviços 615.955,62 958.605,20

      OUTROS CRÉDITOS 425.171,16 436.171,16

           Depósitos Judiciais 425.171,16 436.171,16

      ESTOQUES 2.447.638,14 2.591.760,02

           Almoxarifado 2.447.638,14 2.591.760,02

      DESPESAS ANTECIPADAS 27.934,97 16.472,99

           Prêmios de Seguros 22.687,29 11.225,31

           Compra para Entrega Futura e Outros 5.247,68 5.247,68

NÃO CIRCULANTE 40.372.740,40 38.663.778,88

     Impostos a Recuperar 0,00 11.960,28

     Depósitos Judiciais 14.971,66 14.971,66

     Imobilizado Técnico 68.709.528,88 65.327.182,35

     (-) Depreciação Acumulada -28.351.760,14 -26.690.335,41

CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 4.560,00 4.560,00

     Bens em Comodato e Outros 4.560,00 4.560,00

TOTAL DO ATIVO 93.848.502,93 77.025.574,75

Valor em R$ 1,00

Associação de Combate ao Câncer em Goiás
CNPJ / MF - 01.585.595/0001-57
Balanço Patrimonial
Encerrado em 31 de dezembro de 2017

BALANÇO PATRIMONIAL
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Paulo Moacir de Oliveira Campoli
Presidente da ACCG

Márcio Roberto Barbosa da Silva
Tesoureiro-geral

Goiânia, 31 de dezembro de 2017.

Marcelo Machado Brandão
Gerente financeiro da ACCG

CRC-GO 14895

PASSIVO

CIRCULANTE 30.394.922,35 30.672.438,82

     Fornecedores 4.349.763,73 4.543.763,55

     Obrigações Trabalhistas 2.337.992,40 2.242.297,83

     Obrigações Sociais e Fiscais 1.242.107,44 1.378.978,93

     Outras Obrigações 220.831,78 217.047,81

     Provisões de Férias e encargos com FGTS 3.960.314,58 3.810.239,50

     Empréstimos e Financiamentos 4.350.344,65 3.992.156,13

     Obrigações p/ Repasses de Convênios 13.507.497,77 14.487.955,07

     Adiantamento de Clientes 426.070,00 0,00

NÃO CIRCULANTE 31.314.596,55 34.036.564,28

      Empréstimos e Financiamentos 26.372.707,66 28.685.522,45

      Tributos Parcelados 4.411.888,89 4.736.344,36

      Fornecedores/Provisão 530.000,00 614.697,47

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 32.134.424,03 12.312.011,65

      Patrimônio Social 12.312.011,65 10.561.321,45

      Subvenções para Investimentos 0,00 0,00

      Ajustes de Exercícios Anteriores 239.544,46 492.593,89

      Superávit do exercício 19.582.867,92 1.258.096,31

CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 4.560,00 4.560,00

     Bens em Comodato e Outros 4.560,00 4.560,00

TOTAL DO PASSIVO 93.848.502,93 77.025.574,75

Valor em R$ 1,00

Associação de Combate ao Câncer em Goiás
CNPJ / MF - 01.585.595/0001-57
Balanço Patrimonial
Encerrado em 31 de dezembro de 2017

2017 2016
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Paulo Moacir de Oliveira Campoli
Presidente da ACCG

Márcio Roberto Barbosa da Silva
Tesoureiro-geral

Goiânia, 31 de dezembro de 2017.

Marcelo Machado Brandão
Gerente financeiro da ACCG

CRC-GO 14895

Histórico Patrimônio
Social

Patrimônio
Líquido

Superávit / Déficit 
do exercício

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Saldo em 31.12.2015 7.237.609,76 3.323.711,69 10.561.321,45

Destinação do Superávit 3.323.711,69 -3.323.711,69

Subvenções p/ Investimentos

Ajustes de Exercícios Anteriores 492.593,89 492.593,89

Superávit/Déficit do Exercício 1.258.096,31 1.258.096,31

Saldo em 31.12.2016 11.053.915,34 1.258.096,31 12.312.011,65

Destinação do Superávit 1.258.096,31 1.258.096,31

Subvenções p/ Investimentos

Ajustes de Exercícios Anteriores 239.544,46 239.544,46

Superávit/Déficit do Exercício 19.582.867,92 19.582.867,92

Saldo em 31.12.2017 12.551.556,11 19.582.867,92 32.134.424,03

Valor em R$ 1,00

Associação de Combate ao Câncer em Goiás
CNPJ / MF - 01.585.595/0001-57
Balanço Patrimonial
Encerrado em 31 de dezembro de 2017
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
2017Fluxo de caixa das atividades operações 2016

Valor em R$ 1,00

Associação de Combate ao Câncer em Goiás
CNPJ / MF - 01.585.595/0001-57
Balanço Patrimonial
Encerrado em 31 de dezembro de 2017

   Das Operações Sociais
Resultado do Exercício 19.582.867,92 1.258.096,31 
Ajuste de Exercícios Anteriores 239.544,46 492.593,89 
Subvenções Sociais/Investimentos
Depreciações  1.661.424,73  1.894.652,71 

   (Aumento) Redução de Ativos  
Créditos a Receber -5.336.469,77 -43.219,02 
PCLD 58.503,76 753,90 
Outras Contas a Receber -38.578,82 -32.171,34 
Adiantamento a Fornecedores e Funcionários 387.441,64 -751.281,04 
Despesas de Exercício Seguinte -11.461,98 15.165,10 
Estoques 144.121,88 -876.692,79 
Outros Créditos 22.960,28 26.534,03 

   Aumento (Redução) de Passivos
Fornecedores -278.697,29 -260.892,14 
Salários, Obrigações Sociais e Trabalhistas 108.898,16 244.243,67 
Outras Obrigações 3.783,97 15.159,44 
Obrigações para Repasse de Convênios -980.457,30 8.695.353,26 
Obrigações Tributárias Longo prazo -324.455,47 -1.032.347,60 
Adiantamento Clientes 426.070,00 0,00 

(=) Caixa Gerado pelas Operações 15.665.496,17 9.645.948,38 

2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
Empréstimos de Curto Prazo 358.188,52 -1.056.129,49 
Emprestimos de Longo Prazo -2.312.814,79 2.519.383,88 
(=) Caixa Gerado Pelos Financiamentos -1.954.626,27 1.463.254,39 

3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos:
Pagamento Pela Compra de Imobilizado -3.382.346,53 -693.728,49 

(=) Caixa Gerado Pelos Investimentos -3.382.346,53 -693.728,49 

Variação Total das Disponibilidades: 10.328.523,37 10.415.474,28 

Acréscimo/Redução Líquido das Disponibilidades 10.328.523,37 10.415.474,28 
Disponibilidades no Início do Exercício 16.868.467,15 6.452.992,87 
Disponibilidades no Final do Exercício 27.196.990,52 16.868.467,15 
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2017 2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Paulo Moacir de Oliveira Campoli
Presidente da ACCG

Márcio Roberto Barbosa da Silva
Tesoureiro-geral

Goiânia, 31 de dezembro de 2017.

Marcelo Machado Brandão
Gerente financeiro da ACCG

CRC-GO 14895

RECEITAS OPERACIONAIS 137.728.439,54 113.750.723,05
      SUS, Convênios e Particulares 90.078.569,99 88.012.185,35
      Outras Receitas Operacionais 31.419.445,09 11.541.014,55
      Receitas Financeiras 2.737.685,41 1.785.972,77
      Isenções Usufruídas 13.492.739,05 12.411.550,38
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS -92.745.027,72 -88.610.763,40
Despesas c/ Pessoal -49.903.119,04 -47.696.169,60
Serviços Terceiros -15.747.486,27 -14.221.642,67
Manutenção Hospitalar -27.094.422,41 -26.692.951,13
RESULTADO BRUTO 44.983.411,82 25.139.959,65
DESPESAS OPERACIONAIS -25.391.562,23 -23.817.016,15
      Despesas Gerais -5.800.143,72 -5.525.891,72
      Gratuidades -1.097.766,07 -1.151.131,77
      Despesas Financeiras -5.000.913,39 -4.728.442,28
      Contribuições Sociais (Isentas) -13.492.739,05 -12.411.550,38
RESULTADO NÃO OPERACIONAL -8.981,67 -64.847,19
      Outras Despesas -8.981,67 -64.847,19
      Superávit do Exercício     19.582.867,92 1.258.096,31

Valor em R$ 1,00

Associação de Combate ao Câncer em Goiás
CNPJ / MF - 01.585.595/0001-57
Balanço Patrimonial
Encerrado em 31 de dezembro de 2017
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NOTAS
EXPLICATIVAS
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 2º 
Tabelionato de Protestos e Registro de Pessoas 
Jurídicas, Títulos e Documentos de Goiânia, sob 
microfilme nº 1176891 e averbado à margem 
do registro nº 190, em 09 de março de 2015. 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 em 
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, isenção no INSS 

Patronal, 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 à Medida Provisória nº. 449/2008, convertida 
em Lei nº. 11.941/2009, em observância às 
normas brasileiras de contabilidade NBC T 
10, aprovados pelas Resoluções n° 837 de 22 
de fevereiro de 1999 e n° 877 de 18 de abril de 
2000 do Conselho Federal de Contabilidade, 
publicadas no DOU de 02 de março de 1999 e no 
DOU de 20 de abril de 2000, respectivamente.

 As Demonstrações Contábeis estão 
apresentadas em reais, 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$ 
19.582.867,92 (dezenove milhões e quinhentos 
e oitenta e dois mil e oitocentos e sessenta e 
sete reais e noventa e dois centavos) ao final 
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do exercício de 2017. De acordo com o que 
estabelece no art. 174 do RIR/99, está isenta 
do recolhimento do Imposto de Renda e 
no § 7° do art. 147 da Constituição Federal, 
em conformidade com o Ato Declaratório 
Normativo CST n° 17/1990, está também 
dispensada do recolhimento da Contribuição 
Social.

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. São 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 
diagnósticos e terapêuticos, ensinos e pesquisas 
médicas e as realizadas no âmbito contratual 
são as terceirizações de serviços, conservação 
e manutenção dos equipamentos hospitalares 
pertencentes ao imobilizado da Entidade.

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

NOTA 03

ATIVO CIRCULANTE

CRÉDITOS

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

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

c) Adiantamentos são concedidos conforme 
segue:

1 - A férias de funcionários.

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

OUTROS CRÉDITOS

a) Depósitos judiciais – refere-se a ações 
trabalhistas e fornecedores.

ESTOQUES

Os estoques são constituídos em drogas e 
medicamentos, material de consumo, materiais 
de expediente e limpeza. Os estoques foram 
avaliados pelo custo médio.

DESPESAS ANTECIPADAS 

a)  Prêmios de seguros a apropriar

O valor é representado pelo diferimento dos 
pagamentos de prêmios de apólices de seguros, 
para cobertura dos bens de propriedade da 
ACCG, edificações, equipamentos e veículos.

b)  Compras para entrega futura

Pagamento antecipado efetuado para 
fornecimento de materiais médicos. 

NOTA 04 

ATIVO NÃO CIRCULANTE

a) Depósitos judiciais - refere-se à ações 
trabalhistas.

b) Imobilizado - Os bens integrantes do ativo 
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permanente, estão demonstrados pelo custo de 
aquisição, deduzidos os valores das depreciações 
correspondentes.

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 a pagar: montante da folha de 
pagamento do mês de dezembro.

c) Obrigações trabalhistas, sociais e fiscais: 
são correspondes ao FGTS, IRRF, INSS, ISS, 
Contribuição Sindical e tributos parcelados, 
administrados pela Receita Federal, Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço e Previdência Social.

d) Provisão de férias e encargos com FGTS: 
refere-se aos valores devidos aos empregados, 
calculados de acordo com os direitos adquiridos 
e contabilizados pelo 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 
a dois empréstimos, sendo: a) CEF – Caixa 

Econômica Federal, juros de 1,63% ao mês, 
em 36 parcelas iguais. As garantias provem do 
faturamento SUS – Sistema Único de Saúde, 
calção de aplicação financeira. b) Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES, instrumento contratual, dividido em 
2 (dois) Subcréditos (A e B) correspondentes 
a 50% do valor total cada um, foi firmado na 
data de 27/07/2016, com carência de 6 meses 
e prazo para amortização em 114 parcelas 
mensais. Sobre o Subcrédito “A” incidirão 
juros de 6% ao ano, acima da TJLP, e sobre o 
Subcrédito “B” incidirão apenas os juros de 6% 
ao ano. O vencimento da parcela final se dará 
em 10/07/2026.

g) Obrigações com repasse de convênios: 
refere-se a recursos recebidos através de 
convênios com o Ministério da Saúde, emendas 
parlamentares e Secretaria Estadual de Saúde, 
aquisição de equipamentos e medicamentos. 
Com relação aos repasses recebidos a ACCG, 
tem a responsabilidade em realizar processos 
licitatórios, ou mesmo cotação eletrônica. A 
ACCG deve apresentar prestação de contas ao 
final da vigência de cada convênio.

h) Adiantamentos de clientes: refere-
se a recursos recebidos antecipadamente 
para realização de tratamentos médicos/
hospitalar, após a realização dos serviços serão 
reconhecidos como receitas.

NOTA 07 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

a) Empréstimos e financiamentos e tributos 
parcelados:  a natureza destas contas obedecem 
a mesma descrição já informada nas letras “C” e 
“F” da Nota Explicativa “06”.

b) Tributos parcelados: refere-se parcelamento 
de FGTS.

c) Outras contas a pagar: refere-se a 
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provisionamento a pagar de possível acordo 
judicial.

NOTA 08

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Superávit do exercício: correspondente ao 
valor apurado no encerramento do Balanço de 
2016, na ordem de R$ 19.582.867,92 (dezenove 
milhões e quinhentos e oitenta e dois mil e 
oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e 
dois centavos).

b) Ajuste de exercícios anteriores: os valores 
registrados no Patrimônio Líquido, a título de 
ajustes de exercícios anteriores, referem-se à 
regularização e imobilização de bens imóveis 
(terrenos localizados na Rua Oiapoque, Lote 25, 
Quadra 31-A e Rua Caraíba, Lote 04, Quadra 
16-A, ambos na Vila Brasília – Aparecida de 
Goiânia), recebidos em doação em novembro 
de 1988; e regularização e imobilização de bens 
móveis, sendo um veículo caminhão Mercedes 
Benz modelo 710/37 ano/modelo 1996, adquirido 
através de leasing que ao final dos pagamentos 
não foi incorporado ao imobilizado; e outros 
valores menores estornados de lançamentos 
em duplicidade.

NOTA 09

APLICAÇÕES DE RECURSOS 

Todos os recursos da entidade foram aplicados 
no seu objetivo social, conforme comprovados 
nos documentos contábeis. 

NOTA 10

GRATUIDADES

A entidade aplicou R$ 1.097.766,07 (hum milhão 
e noventa e sete mil e setecentos e sessenta 
e seis reais e sete centavos) com assistência 
social, atendendo a pessoas carentes, sem 
ressarcimento do SUS ou outros convênios. 

NOTA 11 

APLICAÇÕES BANCÁRIAS

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

NOTA 12 

SEGUROS

A entidade possui seguros para cobertura dos 
bens de sua propriedade, em suas instalações 
prediais e seus veículos. 

NOTA 13

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

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 2017, a quantidade 
de serviços prestados através do SUS foi de 
38.801 diárias, que  correspondeu a 86,5% 
do total geral das  internações diárias no ano, 
que totalizaram 44.834 diárias, 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 previdenciária ao INSS 
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Nós, membros do Conselho Fiscal da Associação de Combate ao Câncer em Goiás – ACCG, abaixo 
assinados, após realizarmos análise substancial do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado 
do Exercício e notas explicativas, referentes ao ano de 2017, e tendo em vista o parecer emitido 
pela Auditoria Independente, Account Auditores Independentes S/S, e com todas as dúvidas sanadas, 
somos favoráveis a aprovação dos documentos acima nominados. Consideramos, ainda, oportuno 
reforçar a necessidade do controle financeiro rigoroso da Instituição, como tem sido feito, para manter 
o caminho de fortalecimento econômico da ACCG.

Goiânia, 31 de dezembro de 2017.

Goiânia, 16 de fevereiro de 2018.

Marta Maria Dias dos Santos Ivan Magalhães de Araújo Jorge Elismauro Francisco de Mendonça

Marcelo Machado Brandão
Gerente financeiro da ACCG

CRC-GO 14895

Paulo Moacir de
Oliveira Campoli

Presidente da ACCG

Márcio Roberto
Barbosa da Silva
Tesoureiro-geral

PARECER DO CONSELHO FISCAL

correspondente a R$ 13.492.739,05 (treze 
milhões e quatrocentos e noventa e dois 
mil e setecentos e trinta e nove reais e cinco 
centavos), calculados pelos percentuais normais, 
caso houvesse a obrigação do recolhimento. 

NOTA 15

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Conta receita de processo judicial – SUS: a 
entidade obteve sucesso em processo judicial, 
ainda em trânsito, movido em desfavor da União, 
no qual a ACCG pleiteia diferenças ocorridas 
nas tabelas do SUS no período de mudança da 
moeda URV/Cruzeiros Reais para o REAL.
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Pelo Estatuto Social da ACCG, compete à Diretoria Executiva “elaborar e submeter ao Conselho 
Deliberativo e ao Conselho Fiscal...as diretrizes orçamentárias e balanços, além da proposta de plano 
de ação anual da ACCG”, enquanto ao Conselho Deliberativo compete “apreciar e aprovar as diretrizes 
orçamentárias e balanços apresentados...”. 

A análise do Balanço Patrimonial de 2017 da ACCG demonstra:

a) As despesas tiveram crescimento normal, enquanto houve acréscimo na receita e no superávit da 
ACCG, em razão do aporte de convênios/emendas parlamentares e de ação judicial, como se vê no 
quadro outras receitas (R$11.541.014,55 em 2016, e R$31.419.445,09, em 2017). Assim, a análise do 
Balanço deve levar em conta este fato circunstancial;

b) Os índices de liquidez apresentaram melhora, embora ainda estejam aquém do desejado, merecendo 
atenção e vigilância constantes;

c) As aplicações financeiras apresentaram expressivo crescimento por força do recebimento da ação 
judicial, sendo que as demais estão vinculadas aos convênios/emendas que ainda não foram cumpridos, 
o que as torna sem possibilidade de manejo; cumpre alertar que a utilização desses recursos está 
sujeita aos próprios convênios e às normas estatutárias que disciplinam a matéria (artigo 31, inciso VI e 
artigo 37, incisos I e II);

d) Quanto aos bens móveis e imóveis do Ativo Imobilizado, o setor técnico-contábil deve seguir a 
orientação da Auditoria Independente (fl.21), de forma que sejam avaliados ao efetivo valor de Mercado;

e) Por fim, saliente-se que os mecanismos de controle ainda não foram efetivamente estabelecidos, 
necessitando maior atenção, e até a instituição de medidas de aperfeiçoamento e de segurança, como 
auditoria operacional;

f) As Diretrizes Orçamentárias e o Plano de Ação Anual para 2017 não foram apresentados ao Conselho 
Deliberativo e, portanto, não foram apreciados.

Com as observações e ressalvas acima, e amparado pela Auditora Externa e pelo Parecer do Conselho 
Fiscal, o Conselho Deliberativo da ACCG opina pela aprovação do Balanço Patrimonial, exercício do 
ano 2017.

Goiânia, 26 de fevereiro de 2018.
TITULARES

CONSELHEIROS SUPLENTES

PARECER DO CONSELHO 
DELIBERATIVO

Cláudio Francisco Cabral Nermindo Pereita  Pinto

Vicente Raul C. Irusta

Jean Teixeira de Paiva

Edilberto R. Rezende

Geraldo da Silva Queiroz Raimundo A. Veloso
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