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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório trata da apresentação de resultados para apuração das metas e da
prestação de contas financeira dos recursos utilizados pelo Instituto do Câncer Infantil e
Pediatria Especializada - ICIPE no mês de janeiro de 2015, para organização, implantação
e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar
- HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão SES/DF n.º 001/2014 (Processo n.º
060.002.634/2010).

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
2.1. Visita do Governador Rollemberg ao HCB
No dia 21 de janeiro o HCB recebeu a visita do Governador Rodrigo Rollemberg,
acompanhado pelo Secretário de Saúde, Dr. João Batista de Sousa e pela Primeira Dama,
Sra. Márcia Helena Rollemberg. Foram recepcionados pelo Superintendente Executivo
do HCB, Dr. Renilson Rehem, pela Diretora Técnica, Dra. Isis Magalhães, e pela
Presidente da ABRACE, Sra. Ilda Peliz.
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2.2. Política da Qualidade
Em janeiro teve início a divulgação da “Política da Qualidade” do HCB, por meio de
cartazes distribuídos em espaços estratégicos do Hospital.

2.3. Campanha de proteção contra insetos
Devido ao período de maior incidência de calor em Brasília e as obras ao redor do HCB,
houve uma presença considerável de insetos nas proximidades do Hospital. Pensando
nisso, forma instaladas telas protetoras nas janelas e confeccionados cartazes para
aplicação em portas e janelas, solicitando que as telas permaneçam fechadas.
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2.4.

Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

Apresenta-se a tabela de serviços e exames realizados pelo HAB no mês de janeiro de
2015 e incluídos no BPA do HCB, mas não computados nos quantitativos apresentados
pelo HCB para aferição de cumprimento de metas quantitativas.
Código

Procedimento

jan/15

02.02.11.004-4

Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)

02.02.11.006-0

Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina

02.02.11.007-9

Dosagem de Tripsina Imunorreativa

4.119

02.02.11.009-5

Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro

4.049

02.02.11.010-9

Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro

3.904

02.02.11.011-7

Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro
TOTAL

28
11.917

3
24.020

Ressalte-se que os BPA dos procedimentos foram entregues pelo HAB e registrados no
mês em curso, mas podem ter ocorrido em datas anteriores.
Com relação a procedimentos do código 03.01.12.001-3 - Atendimento para
acompanhamento, pela Nutrição, de pacientes c/ Fenilcetonúria, os dados chegam ao
HCB no mês subsequente ao do relatório. Assim, informa-se que no mês de dezembro
de 2014 foram realizados 15 procedimentos.

2.5.

Visitas domiciliares

Equipe multidisciplinar composta por representantes da Nutrição, Psicologia,
Enfermagem e Fisioterapia do HCB e Assistente Social da ABRACE realizam visitas
domiciliares a pacientes da Onco-Hematologia fora de possibilidade terapêutica.
Além dessas, são realizadas visitas a pacientes da hemodiálise e da triagem neonatal.
Neste mês foram realizadas 7 visitas domiciliares, sendo 5 a pacientes de cuidados
paliativos e 2 a pacientes da hemodiálise.

2.6.

Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios
da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em R$ 4.576,99.
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Código
02.02.02.035-5
Não tem
02.02.10.003-0

02.02.07.005-0
02.02.08.004-8
02.02.07.015-8
02.02.03.002-4
02.02.07.018-2
02.13.01.058-5
02.02.07.022-0
02.02.07.012-3
02.02.03.086-5
02.02.03.086-5
02.02.07.029-8
02.13.01.056-9
05.01.08.005-5
02.02.03.038-5

Valor
Unit.

Tipo de Exame

Qte.

Valor
Total

Local de
Realização

Eletroforese de HB
HPLC
Pesquisa de translocação
Sub Total – HAB

5,41
15,65
32,48

43
99
11
153

232,63
1.549,35
357,28
2.139,26

HAB

Acido Valproico
B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn
Carbamazepina
CD4/CD8
Ciclosporina
Elisa IGG p/sarampo
(*)
Fenitoina
Fenobarbital
Leishmaniose – anticorpos IGM
Leishmaniose – teste rápido
Metotrexato
Parvovírus IGG (B19)
(*)
Tacrolimus
Tcanis – Toxocara canis, sorologia
Sub Total – LACEN

15,65
4,20
17,53
15,00
58,61
0,00
35,22
13,13
10,00
10,00
10,00
0,00
52,33
10,00

2
0
5
7
23
12
0
1
0
0
12
4
14
0
80

31,30
0,00
87,65
105,00
1.348,03
0,00
0,00
13,13
0,00
0,00
120,00
0,00
732,62
0,00
2.437,73

LACEN

233

4.576,99

TOTAL GERAL

(*) valor zerado na Tabela SUS. Exames relacionados à Vigilância Epidemiológica de doenças de notificação
compulsória.

2.7.

Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB
Farmácia Ambulatorial

Número de pacientes atendidos
Número de receitas aviadas
Número de itens dispensados
Número de unidades dispensadas
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB

2.202
2.648
4.472
125.466
R$ 98.662,75
R$ 159.493,27
R$ 258.156,02

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 51 não foram enviados. Assim, o
HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 19 itens prioritários para
continuidade de tratamento aos pacientes.
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2.8.

Apresentação dos Dados de Produção Mensal

Os serviços produzidos pelo HCB são registrados nos Sistemas de Informação do SUS e,
no Anexo I, encaminha-se cópia dos protocolos de entrega em meio magnético do BPA,
APAC’s e AIH’s , relativos à competência do mês anterior.
Relembra-se que a produção de serviços de alta complexidade em oncologia (APAC’s)
continua sendo apresentada pelo Hospital de Apoio de Brasília, uma vez que o HCB
ainda não dispõe de cadastro no Ministério da Saúde para a realização desse serviço,
onde o processo de habilitação está em andamento.
Da mesma forma, por não dispor ainda de habilitação no sistema de alta complexidade
do SUS, os serviços de Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise e diálise peritoneal), não
são lançados no sistema SIA/SUS.
Conforme solicitado pela CACG, no Anexo II apresenta-se a relação de APAC´s de
quimioterapias válidas no mês.

2.9.

Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

As Comissões Permanentes do Hospital executam regularmente suas atividades e foram
realizadas as seguintes reuniões:
Comissão

Periodicidade

dez/2014

jan/2015

mensal

17.12

22.01

bimestral

17.12

-

CFTPS – Comissão de Farmácia
Terapêutica e Produtos para a Saúde

mensal

19.12

30.01

CGRS – Comissão de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos

bimestral

22.12

-

mensal

17.12

14.01

CRPPO – Comissão de Revisão do
Prontuário do Paciente e Óbitos
CT – Comitê Transfusional

CCIH - Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar
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2.10. Recursos Humanos
2.10.1. Quadro de Pessoal Ativo
Corpo Funcional
Cedidos pela SES
Contratados CLT
Ativos

Total
88
539
627

2.10.2. Servidores Cedidos pela SES
O Anexo III apresenta relação contendo nome do servidor, matrícula, cargo, horas
semanais cedidas pela SES e a Unidade Administrativa/lotação de origem.
No Anexo IV segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores
cedidos pela SES-DF, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente,
no valor de R$ 567.577,80, já incluídos os encargos e provisões.
Observe-se que no mês de janeiro o “Quadro de Pessoal Ativo” informa o número de 88
servidores SES-DF cedidos e que na planilha “Relação com Demonstrativo da Folha de
Pagamento” estão relacionados 89. Ocorre que a partir do dia 9 de janeiro o funcionário
Luis Henrique Toshiriro Sakamoto foi devolvido à SES-DF (OF. SUPEX 074/2015). Assim, o
mês foi encerrado com 88 cedidos, mas foram dispendidos recursos, no mês, com 89.
No entanto, houve um lapso quanto à data da devolução a partir do dia 9, pois foram
considerados abonos que o servidor teria direito. Após o fechamento da Folha de
cedidos, o HCB foi informado pelo HAB que não havia solicitação formal do servidor para
utilização dos abonos e que a exoneração da SES-DF foi a partir do dia 02.01.2015. O
HCB considerou para o cálculo da folha de cedidos, para fins de ressarcimento à SES-DF,
a data de 8 de janeiro e, dessa forma, no mês de fevereiro será realizado acerto do valor.

3. METAS QUANTITATIVAS
Ressalte-se que até a inauguração do Bloco II do HCB, estarão em funcionamento os
serviços constantes nos Grupos de I a VIII e que as metas dos Grupos I a VII terão como
referência a produção nos dias úteis.
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Demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado no mês, informando que
foram computados 21 dias úteis.
Grupos de Assistência

Meta

Realizado

%

6.729
4.012
919
506
17.943
1.153
38

5.867
4.986
1.346
792
29.363
1.538
86

87,2%

57

77

Assistência Ambulatorial
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial
GRUPO III - Procedimentos Especializados
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos
GRUPO V - Exames Laboratoriais
GRUPO VI - Exames de Bioimagem
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia

124,3%
146,4%
156,5%
163,6%
133,4%
225,2%

Assistência Hospitalar
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares

134,4%

4. METAS QUALITATIVAS
Apresenta-se as metas de qualidade, bem como a pontuação para cada um dos
indicadores.
INDICADOR

Meta

4.1. Procedimentos para a
Central de Regulação da
SES/DF
4.2. Satisfação dos Pacientes
e seus Familiares
4.3. Serviço de Atendimento
ao Cliente / Ouvidoria

Disponibilizar 100% dos procedimentos
pactuados com a Central de Regulação
por intermédio da CACG
Satisfação do cliente externo = ou > que
75% de bom + ótimo
Dar encaminhamento adequado a 80%
das queixas apresentadas

4.4. Taxa de absenteísmo

Apresentar mensalmente a mensuração

4.5. Controle de Infecção
Hospitalar

Apresentar mensalmente ata de reunião
e dados

% Realizado

Pontos

100%

100

99,4%

200

94,1%

100

Dados
apresentados
Dados
apresentados
Dados
apresentados
Dados
apresentados

100
100

4.6. Taxa de Ocupação

Apresentar mensalmente os dados

4.7. Média de Permanência

Apresentar mensalmente os dados

4.8. Taxa de Mortalidade
Hospitalar institucional
(TMH)

Apresentar mensalmente os dados

Dados
apresentados

100

4.9. Registro Hospitalar de
Câncer - RHC

Apresentar mensalmente relatório
referente ao registro de casos novos e
seguimento de pacientes oncológicos

Dados
apresentados

100

10

100
100

registrados no ano anterior. No relatório
referente ao mês de setembro,
apresentar, adicionalmente,
comprovante de envio da base de dados
do ano anterior ao INCA

Total de pontos apurados

1.000

4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF
Conforme pactuado com a Central de Regulação, por intermédio da CACG, para o mês
deste relatório foram disponibilizadas à Central de Regulação 522 primeiras consultas
nas diversas especialidades médicas e 128 exames diagnósticos, especificados na tabela
abaixo.
Procedimento
Consultas Médicas de Especialidades
Total

Ofertado
522
522

Ecocardiografia
Tomografia

48
80
128

Total
Meta: apresentar os dados

4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares
Avaliações

Qte.

Ótimo
257
Bom
59
Regular
2
Ruim
0
Péssimo
0
Não consigo avaliar
0
Total
318
Total Bom + Ótimo
316
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo
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%
80,8%
18,6%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
99,4%

4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria
Discriminação

Qte

Número de queixas apresentadas no mês
Número de queixas resolvidas
Número de queixas pendentes
% de queixas resolvidas

17
16
1
94,1%

Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas

4.4 - Taxa de Absenteísmo
Para esta apuração, os números de PCE - Primeira Consulta Externa foram computados a
partir dos registros de BPA – Boletim de Produção Ambulatorial.
Ressalta-se que os dados podem diferenciar dos registrados no SISREG, tendo em vista
que muitas consultas, por diversos motivos (tais como: alteração de agenda do médico,
ausência por abono, férias, congresso, etc.), deixaram de ser realizadas nas datas
inicialmente previstas, agendadas pela Central de Regulação e foram remarcadas pelo
HCB para o mês de referência deste relatório.

24,0

5.656 4.664

Meta: apresentar os dados
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ABSENTEÍSMO (%)

583

REALIZADAS

767

AGENDADAS

ABSENTEÍSMO (%)

20,1

ABSENTEÍSMO (%)

REALIZADAS

453

REALIZADAS

AGENDADAS

567

AGENDADAS

ABSENTEÍSMO (%)

CONSULTAS
SUBSEQUENTES /
RETORNO

REALIZADAS

PRIMEIRA
CONSULTA
INTERNA

AGENDADAS

PRIMEIRA
CONSULTA
EXTERNA

PARECER
ESPECIALIZADO /
ADMISSÃO EM
PROGRAMA /
CONSULTA DE
EGRESSO

17,5

177

167

5,6

ABSENTEISMO TOTAL (%)

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês

18,1

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar
No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia 14.01.15, cuja ata está no Anexo V.
ISC

CVC

IAVC

Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico

Taxa de utilização de cateter
venoso central

Taxa de incidência de infecção da
corrente sanguínea associada a
cateter venoso central

3,7%

24,6%
Meta: Apresentar os dados

0,0%

Número de leitos/dia

Taxa de Ocupação

527
Meta: Apresentar os dados

66,8%

4.6 – Taxa de Ocupação
Número de pacientes/dia
no mês
352

4.7 – Média de Permanência
Número de pacientes/dia
no mês
352

Número de saídas
hospitalares
74
Meta: Apresentar os dados

Média de Permanência
4,8 dias

4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional
Número de óbitos com
mais de 48 horas de
internação
0

Número de saídas
hospitalares

Taxa de Mortalidade
institucional

74
Meta: Apresentar os dados

0
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4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC

Casos novos no mês

Casos novos
diagnosticados no
mesmo mês no ano
anterior

Óbitos relacionados
aos casos novos
diagnosticados no
mesmo mês no ano
anterior

Casos diagnosticados
no mesmo mês no
ano anterior que
continuam em
seguimento no mês
em curso

12

21

4

16

Meta: Apresentar os dados

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO
O relatório de execução financeira e execução fiscal, conforme modelo da Portaria
172/2011, bem como o extrato da conta bancária específica e o extrato de aplicações
financeiras encontra-se no Anexo VI, contemplando a movimentação do mês.
O valor total das despesas de custeio foi de R$ 4.632.733,10 e de investimento
R$ 195.880,81.
No mês, houve repasse de recursos pela SES/DF no valor de R$ 3.500.000,00, referente a
custeio.
Considerando que a quantia de R$ 3.500.000,00 foi recebida no dia 30.01.2015, não foi
possível operacionalizar pagamentos além dos previamente agendados, restando
pendentes:
O pagamento da cota patronal do INSS referente ao mês de novembro, décimo
terceiro salário e dezembro no valor total de R$ 1.728.376,15;
O pagamento de 60% das faturas da empresa Sanoli e Brasanitas no valor de
R$ 159.381,43 e R$ 95.184,91 respectivamente;
O pagamento da fatura da empresa Amil no valor de R$ 204.350,39;
O pagamento de 50% do valor da fatura da empresa Hospfar no valor de
R$ 58.614,22;
O pagamento da empresa Elitech no valor de R$ 114.162,99;
O pagamento da empresa Medcorp no valor de R$ 82.800,00.
Desta forma, o saldo de custeio no dia 31.01.2015 atinge o valor de R$ 4.132.705,70.
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Apresenta-se abaixo o relatório sintético de execução financeira no mês, pelo critério de
fluxo de caixa, ou seja, valores efetivamente recebidos e valores efetivamente pagos.

Conforme solicitação da CACG, estão anexadas, no Anexo VII, cópias de notas fiscais de
produtos e serviços adquiridos no mês.
No Anexo VIII estão os comprovantes de recolhimento de encargos previdenciários,
fiscais, trabalhistas e comerciais, certidões negativas e certificado de regularidade junto
ao FGTS.
No Anexo IX apresenta-se a planilha de controle de custos das atividades não ASPS
(Ações e Serviços Públicos de Saúde), conforme solicitado pela CACG no Ofício
004/2014, de 06.06.2014.

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS
Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1, item “e” do Contrato de Gestão 001/2014 informase que, para que as devidas providências a cargo dessa SES-DF, conforme cláusula
8.1.17, os bens recebidos no mês encontram-se relacionados no Anexo X.
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7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB
Não houve, no mês de janeiro, mobilização da equipe do HCB no sentido de dar
andamento a atividades específicas relacionadas ao planejamento do Bloco II.
No entanto, todas as ações de planejamento e organização das áreas assistenciais e
administrativas continuam sendo articuladas considerando a implantação do Bloco II.

8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa

Difusão do Conhecimento
Foram realizadas duas Teleconferências de Oncologia Pediátrica nos dias 15 e 29 de
janeiro (Projeto Amar-te), com a participação do Hospital da Criança, do Hospital do
Câncer de Barretos (SP), IOP-GRAAC de São Paulo (SP) e CTFM/GACC de São José dos
Campos (SP), com os temas Sarcoma de Ewing Congênito e Tumor de Células Gigantes.

Pesquisa
Foram aprovados pela área técnica os projetos de pesquisa a serem realizados no HCB:
"Qualidade de vida em crianças e adolescentes com doença inflamatória
intestinal: importância de fatores clínicos e psicossociais";
"Fenótipo Hepatobiliar na Fibrose Cística";
"Estudo Multicêntrico de Atresia Biliar";
"Avaliação da qualidade de vida e adesão ao tratamento em crianças e
adolescentes de hepatite autoimune" ;
"Alergia à proteína do leite de vaca: Avaliação evolutiva das crianças assistidas
no programa de nutrição enteral domiciliar" ;
"Hepatite autoimune em pediatria: aspectos clínicos, epidemiológico e
terapêuticos";
"Associação entre disfunção ventricular esquerda e doença hepática gordurosa
não alcoólica em crianças e adolescentes obesos ou com sobrepeso";
"Obstrução da veia porta extra-hepática em crianças e adolescentes: aspectos
epidemiológicos, clínicos e laboratoriais";
"Perfil epidemiológico da Doença Falciforme no Distrito Federal: estudo da
prevalência, morbidade e mortalidade no período de 2007 a 2014";
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"Estabelecimento de protocolo do uso do laser de baixa potência na profilaxia e
tratamento de mucosite oral em pacientes oncológicos pediátricos
acompanhados no HCB";
“Avaliação de Risco Psicossocial em Famílias de Crianças em tratamento de
Diabetes tipo 1 (DM1): Adaptação e validação do Psychosocial assenssment tool
(PAT)”;
“Preparação Psicológica para Internação Pediátrica: efeito de uma intervenção
psicológica lúdica;
“Avaliação de risco Psicossocial em famílias de crianças com doenças crônicas”; e
“Percepção dos pais quanto ao estado nutricional dos seus filhos”.

Ensino
Em janeiro foram recebidos no HCB 15 novos residentes. Levando em consideração o
tempo de estágio de cada interessado, e que grande parte dos residentes permanece no
HCB por períodos prolongados, podendo ser de semanas até o período de dois anos, no
caso dos residentes de especialidades pediátricas, o balanço de residentes, estagiários e
internos estagiando no HCB no mês de janeiro de 2015 foi de 72 pessoas.

9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS
Redes Sociais
A página do HCB na rede social Facebook já obteve, no total, 7.339 seguidores. A
publicação que recebeu o maior número de interações foi sobre o menino Benjamin Lira.
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Cine Clube HCB
No mês de janeiro foram exibidos 72 filmes no Cine Clube, selecionados cuidadosamente
conforme a classificação etária e preferências dos pacientes da UTE – Unidade de
Terapia Endovenosa e na Hemodiálise.

Projetos Especiais
O grupo “Remédio Musical” esteve presente semanalmente no Hospital, no mês de
janeiro.

Voluntariado
O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria
com a ABRACE. O HCB fechou o mês com 147 voluntários atuantes, distribuídos nos
grupos conforme quadro abaixo:
Grupos de Atuação
Alegria, Alegria
AME - Arte, Movimento e Expressão
Amigo do Leito
Anjos em Ação
Cine HCB
Contadores de Histórias
Cuidando do Acompanhante
Cuidando do Cuidador
Fique ligado!
Lojinha Abrace
Palestras
Posso Ajudar?!
Sinfonia da Saúde
Terapias Integrativas – Arteterapia
Terapias Integrativas – BodyTalk
Terapias Integrativas – Reiki
Total

Nº de Voluntários
39
0
25
3
0
28
4
0
1
5
0
14
4
0
4
20
147

---------ooo--------Brasília DF, 13.02.2015
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