


A Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG) é uma instituição �lantrópica, sem �ns lucrativos, que, 
desde 1956, dedica-se ao tratamento oncológico de alta complexidade, por meio da assistência à saúde, 
pesquisa e da formação de pro�ssionais especializados. Mantém três unidades operacionais: o Hospital de 
Câncer Araújo Jorge, o Instituto de Ensino e Pesquisa e a Unidade Oncológica de Anápolis.

Anualmente, são realizados mais de um milhão de procedimentos na Instituição, entre aplicações de 
radioterapia, quimioterapia, cirurgias, transplante de medula óssea, entre outros. Na área social, a Divisão de 
Voluntários dá suporte assistencial aos que lutam pela vida todos os dias na Instituição, desenvolvendo cerca 
de 20 projetos.

Todo ano, realizamos mais de 1 milhão de procedimentos
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HOSPITAL DE CÂNCER ARAÚJO JORGE

O Hospital de Câncer Araújo Jorge (HAJ) é a primeira e a maior unidade operacional da ACCG, atendendo cerca 
de 88% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O HAJ recebe pacientes de todas as idades, 
oferecendo tratamento para todos os tipos de cânceres a partir dos mais modernos recursos. Considerado 
referência no tratamento contra o câncer na região Centro-Oeste, também atende a pacientes de outras regiões 
brasileiras. 

Desde 1958, o Hospital de Câncer Araújo Jorge está no grupo dos maiores e melhores hospitais brasileiros 
especializados em cancerologia, por onde passam cerca de 1.500 pacientes por dia; possui 159 leitos de 
internação; e realiza, em média, 80 mil procedimentos mensais, entre consultas, internações, cirurgias, sessões 
de quimioterapia e radioterapia, exames anátomo-patológicos, citológicos e exames de patologia clínica, entre 
outros serviços oferecidos. 



O Instituto de Ensino e Pesquisa é uma unidade da ACCG com foco na formação de pesquisadores e 
pro�ssionais na área de oncologia, oferecendo residência médica e de enfermagem, especialização em 
psicologia e física médica, cursos, palestras e reuniões cientí�cas. A unidade também funciona como apoio para 
a formação de mestre e doutores na área da oncologia. 

IEP - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA



Desde 20 de dezembro de 1994, a Unidade Oncológica de Anápolis (UOA) oferece atendimento ambulatorial 
de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer a pacientes de Anápolis e todo norte do estado.

Milhares de procedimentos são realizados anualmente na unidade, tais como consultas, cirurgias de pequeno 
porte, aplicações de radioterapia, sessões de quimioterapia, exames radiológicos, citológicos e laboratoriais.

Além do atendimento médico, todos os pacientes dispõem dos serviços de uma equipe multipro�ssional, como 
o serviço social, corpo de enfermagem, psicologia, odontologia, e fonoaudiologia.

UOA - UNIDADE ONCOLÓGICA DE ANÁPOLIS
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Seja uma Empresa Amiga do
Hospital de Câncer Araújo Jorge
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Ao aderir à Campanha, a empresa compromete-se a apoiar mensalmente a 
Instituição. As empresas que investem no combate ao câncer são 
reconhecidas como Empresa Amiga do Hospital de Câncer Araújo Jorge. 

A empresa investe mensalmente, no mínimo durante 12 meses, um valor acima de R$ 300,00

A empresa investe mensalmente, no mínimo durante 12 meses, um valor acima de R$ 700,00
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Setor de Desenvolvimento Institucional

Ao aderir à campanha, você nos ajuda
a contribuir contando histórias de luta,

perseverança e vitórias.

Quase 60 mil pacientes atendidos
todo ano serão bene�ciados com


