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TÍTULO 
 

PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

ANATOMIA PATOLÓGICA RELACIONADOS AO 

DIAGNÓSTICO, ENSINO E PESQUISA PARA A FUNDAÇÃO 

HOSPITAL ADRIANO JORGE - FHAJ 
 

OBJETIVOS 
 

Adquirir equipamentos de Anatomia Patológica para a Fundação Hospital 

Adriano Jorge, voltadas a todos os setores da instituição, que possuam 

atividades de ensino e pesquisa com estudantes de graduação, médicos 

residentes, pós-graduandos e servidores da FHAJ envolvidos em programas de 

atualização técnico-científica. 

 

RESUMO 

 
O complexo FHAJ é composto pelo Hospital, Ambulatório, Centro de Imagem e Centro de 

Fisioterapia. É um dos principais hospitais de Manaus, atendendo parte substancial da 

população de Manaus e dos municípios do interior do Estado do Amazonas, bem como 

pacientes procedentes de outros Estados. Segundo os critérios do SUS, a FHAJ é considerada 

hospital terciário, devendo atender apenas pacientes com doenças mais complexas, que não 

puderem ser resolvidas em Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

A Fundação Hospital Adriano Jorge pertence à rede de saúde do governo do Estado do 

Amazonas. Nos últimos dois anos, realizou cerca de 10 mil cirurgias em diversas 

especialidades, registrando um atendimento de quase 170 mil pessoas em 2004 e 2005, 

somente na área ambulatorial. A unidade possui 220 leitos e apresenta uma média de 

internação 4.000 pacientes por mês. Oferece atendimento nas áreas de Ortopedia-

Traumatologia e Fisioterapia, Cirurgias Geral e especializada, Neurologia Clínica, Urologia, 

Clínica Médica, Cardiologia, Pneumologia e Tisiologia (tratamento para pacientes com 

tuberculose), Imagenologia (serviços de Radiologia, Ressonância Magnética e Tomografia 

Computadorizada), com uma média de 16 mil exames por mês.  

A prestação de assistência à saúde, ensino de graduação e pós-graduação (lato sensu e stricto 

sensu) a realização de pesquisas científicas, a contribuição e capacitação de recursos 

humanos, nas áreas de clínica médica, clínica cirúrgica em cirurgias geral e especializada, 

serviços de diagnósticos, de reabilitação e medicina física – UTI, mantendo integralmente os 

serviços assistenciais, em caráter ambulatorial e hospitalar. 
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 A manutenção do nível de excelência dos profissionais que atuam e daqueles que são 

formados na instituição requer a constante aquisição de equipamentos médicos/hospitalares 

atualizados, relacionados ao ensino e pesquisa, que propiciem a constante melhora dos 

serviços oferecidos a população. 

JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista que a Fundação Hospital Adriano Jorge é hospital de grande porte, de alta 

complexidade e exerce importante atividade como hospital de ensino e pesquisa, faz-se 

necessário a aquisição de equipamentos relacionados à anatomia patológica que possam 

atender todas as demandas relativas. 

VALOR TOTAL DO PROJETO 

O montante estimado para a aquisição dos equipamentos é de R$ 700.000,00 (setessentos mil 

reais) correspondendo ao mês de abril de 2011. 

 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

01- Nome: Hélber Freitas Alagia. 

      Endereço: Av. Carvalho Leal, 1778 – Cachoeirinha CEP 69065-000 Manaus (AM). 

      Titulação: Médico especialista em Anatomia Patológica, membro da Soc. Bras. 
      de Patologia, membro da Soc. Bras.de Citopatologia, membro eleito da 
      International Academy of Cytopathology, Gerente de Patologia da FHAJ. 

      Instituição Responsável: Fundação Hospital Adriano Jorge. 

 

02- Nome: Prof. Doutor João Bosco Botelho. 

      Endereço: Av. Carvalho Leal, 1778 – Cachoeirinha CEP 69065-000 Manaus (AM). 

      Titulação: Pesquisador Livre Docente, Médico especialista em Cirurgia de Cabeça e 
      Pescoço, Professor da Universidade de Paris VII, Diretor de Ensino e Pesquisa da 
      FHAJ. 

      Instituição Responsável: Fundação Hospital Adriano Jorge.  
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