Sumário
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 4
2.ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES ........................................................... 4
2.1.

Ofícios encaminhados à SES-DF nos meses de janeiro e fevereiro de 2015 ..................................4

2.2. Meta Qualitativa – Controle de Infecção Hospitalar ...................................................................... 6
2.3. Decisão do TCDF publicada em 25.02.2015 ................................................................................... 7
2.4. Ouvidoria da Saúde – sistema TAG – atraso na tramitação das manifestações ............................. 7
2.5. Relatórios trimestrais CACG ........................................................................................................... 7
2.6. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB ...............................................7
2.7. Visitas domiciliares ........................................................................................................................8
2.8. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen ........................................... 8
2.9. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB ........................................................ 9
2.10. Apresentação dos Dados de Produção Mensal ............................................................................ 9
2.11. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes .......................................................... 10
2.12. Recursos Humanos ....................................................................................................................... 10
2.12.1.

Quadro de Pessoal Ativo .................................................................................................. 10

2.12.2.

Servidores Cedidos pela SES ............................................................................................. 10

3.METAS QUANTITATIVAS ......................................................................................................................... 11
4.METAS QUALITATIVAS ............................................................................................................................ 11
4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF ............................................................... 12
4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares .................................................................................... 12
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria ............................................................................ 13
4.4 - Taxa de Absenteísmo ..................................................................................................................... 13
4.5 – Controle de Infecção Hospitalar .................................................................................................... 13
4.6 – Taxa de Ocupação ......................................................................................................................... 14
4.7 – Média de Permanência ................................................................................................................. 14
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional ............................................................................... 14
4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC ............................................................................................14
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO ................................................... 15
6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS ....................................................................................................... 16
7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB ............................................ 16
8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa ............................................................. 16
9. COMUNICAÇÃO, EVENTOS, MOBILIZAÇÃO E VOLUNTARIADO ........................................................... 18

2

Relação de Anexos

I.

Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs

II.

Relação de APACs

III.

Relação de servidores cedidos

IV.

Cópia da folha de pagamento dos servidores cedidos

V.

Ata de reunião da CCIH

VI.

Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária

VII.

Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos

VIII.

Comprovantes de recolhimentos de encargos e certidões negativas

IX.

Controle de custos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde)

X.

Relação de bens recebidos para patrimonialização

3

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 fevereiro 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 nº 01/2014
(Processo nº 060.002.634/2010).

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
2.1. Ofícios encaminhados à SES-DF nos meses de janeiro e fevereiro de 2015
Conforme entendimento com a CACG, o HCB passa a informar, no relatório mensal, os
ofícios encaminhados aos diversos órgãos da SES-DF, para melhor comunicação e
controle dos assuntos tratados. Neste mês, informamos os relativos a janeiro e
fevereiro:
05.01.2015 – OF. SUPEX 001 (CACG) – encaminha certidões negativas
06.01.2015 – OF. SUPEX 002 (Gerência de Alta Complexidade) – encaminha APAC quimio
12.01.2015 – OF. SUPEX 006 (CACG)– resposta ao Of. 008/2014 CACG nº 01/2014
12.01.2015 – OF. SUPEX 008 (Gerência de Alta Complexidade) – encaminha APAC nefro
12.01.2015 - OF. SUPEX 013 (Gerência de Alta Complexidade) – encaminha APAC quimio
13.01.2015 – OF. SUPEX 014 (SUPRAC) – encaminha relatório quadrimestral – RAQ
14.01.2015 – OF. SUPEX 019 (ASJUD-GAB) – resposta ao despacho 084/2015 - VHCA
15.01.2015 – OF. SUPEX 022 (CACG) – encaminha relatório mensal dezembro 2014
19.01.2015 – OF. SUPEX 028 (ASJUD-GAB) – resposta ao despacho 3862/2015 - JPLO
19.01.2015 – OF. SUPEX 030 (Central de Diabetes) – fornecimento de glicosímetro
20.01.2015 – OF. SUPEX 036 (ASJUD-GAB) – resposta ao despacho 076/2015
20.01.2015 – OF. SUPEX 037 (HBDF) – frequências e avaliações residentes dez 2014
20.01.2015 – OF. SUPEX 038 (HRAN) – frequências e avaliações residentes dez 2014
20.01.2015 – OF. SUPEX 039 (HRPa) – frequências e avaliações residentes dez 2014
20.01.2015 – OF. SUPEX 040 (HRS) – frequências e avaliações residentes dez 2014
22.01.2015 – OF. SUPEX 044 (CSLago Norte) - banco de horas
22.01.2015 – OF. SUPEX 045 (CS1 AS) - banco de horas
22.01.2015 – OF. SUPEX 046 (CS2 NB) – banco de horas
22.01.2015 – OF. SUPEX 048 (NPAC) – banco de horas
22.01.2015 – OF. SUPEX 049 (HRBz) – banco de horas
22.01.2015 – OF. SUPEX 050 (HMIB) – banco de horas
22.01.2015 – OF. SUPEX 051 (HMIB) – banco de horas
22.01.2015 – OF. SUPEX 052 (HRAN) – banco de horas
22.01.2015 – OF. SUPEX 053 (HMIB) – banco de horas
22.01.2015 – OF. SUPEX 054 (HMIB) – banco de horas
22.01.2015 – OF. SUPEX 055 (HRC) – banco de horas
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22.01.2015 – OF. SUPEX 056 (HRT) – banco de horas
22.01.2015 – OF. SUPEX 058 (HRPa) – banco de horas
22.01.2015 – OF. SUPEX 059 (Núcleo de Imunização) – banco de horas
22.01.2015 – OF. SUPEX 060 (HBDF) – banco de horas
22.01.2015 – OF. SUPEX 061 (HAB) – banco de horas
22.01.2015 – OF. SUPEX 062 (ASJUD) – resposta ao despacho 138.2015 – JBAO
28.01.2015 – OF. SUPEX 066 (SUTIS) – integração sistema TrakCare
29.01.2015 – OF. SUPEX 074 (GAB) – devolução de horas de servidor LHTS
30.01.2015 – OF. SUPEX 079 (HBDF) – encaminha medicamentos em regime de doação
30.01.2015 – OF. SUPEX 080 (HAB) - devolução de horas de servidor LHTS
02.02.2015 – OF. SUPEX 082 (Gerência Alta Complexidade) – encaminha APAC quimio
03.02.2015 – OF. SUPEX 084 (CACG) – encaminha certidões negativas
04.02.2015 – OF. SUPEX 085 (Gerência Alta Complexidade) – encaminha APAC nefro
05.02.2015 – OF. SUPEX 086 (HBDF) – empréstimo bandejas
05.02.2015 – OF. SUPEX 087 (HAB) – pedido exoneração servidor LHTS
05.02.2015 – OF. SUPEX 088 (SUGEPAR) – designação para conselho de saúde
06.02.2015 – OF. SUPEX 089 (GT levantamento valores) – informa valor a receber CG 01/2014
06.02.2015 – OF. SUPEX 092 (CACG) – relatórios CACG – 1º e 2º trimestres 2014
09.02.2015 – OF. SUPEX 093 (GAB) – solicitação de reajuste CG 01/2014
09.02.2015 – OF. SUPEX 095 (ASJUD) – resposta despacho 359.2015 - JBAO
11.02.2015 – OF. SUPEX 098 (CSLagoNorte) – banco de horas
11.02.2015 – OF. SUPEX 099 (NPAC) – banco de horas
11.02.2015 – OF. SUPEX 100 (HBDF) – banco de horas
11.02.2015 – OF. SUPEX 101 (CS 1 Asa Sul) – banco de horas
11.02.2015 – OF. SUPEX 102 (HRBz) – banco de horas
11.02.2015 – OF. SUPEX 103 (CS NB) – banco de horas
11.02.2015 – OF. SUPEX 104 (HAB) – banco de horas
11.02.2015 – OF. SUPEX 105 (HMIB) – banco de horas
11.02.2015 – OF. SUPEX 106 (HMIB) – banco de horas
11.02.2015 – OF. SUPEX 107 (HRPa) – banco de horas
11.02.2015 – OF. SUPEX 108 (HMIB) – banco de horas
11.02.2015 – OF. SUPEX 109 (HMIB) – banco de horas
11.02.2015 – OF. SUPEX 110 (Núcleo de Imunização) – banco de horas
11.02.2015 – OF. SUPEX 112 (HRT) – banco de horas
12.02.2015 – OF. SUPEX 113 (CACG) – encaminha relatório mensal janeiro 2015
13.02.2015 – OF. SUPEX 114 (HAB) - retificação ofício SUPEX 080/2015 - LHTS
13.02.2015 – OF. SUPEX 115 (GAB) – retificação ofício SUPEX 080/2015 – LHTS
18.02.2015 – OF. SUPEX 122 (Coord.Pediatria) – resposta à consulta de 09.02.2015 - JPJR
19.02.2015 – OF. SUPEX 124 (GAB) – resposta ao ofício 013.2015
20.02.2015 – OF. SUPEX 127 (ASJUD) – resposta despacho 350.2015 – KMA
20.02.2015 – OF. SUPEX 128 (ASJUD) – resposta despacho 506.2015 – MSS
24.02.2015 – OF. SUPEX 136 (CACG) – exames disponibilizados para a Rede SUS/DF
25.02.2015 – OF. SUPEX 137 (GAB) – solicita cessão horas de servidora - AGI
27.02.2015 – OF. SUPEX 147 (CACG) – encaminha relatório anual 2014
27.02.2015 – OF. SUPEX 148 (GAB) – encaminha relatório anual 2014
27.02.2015 – OF. SUPEX 149 (GAB) – encaminha APAC quimio

Informa-se que está sendo levantada a relação de ofícios encaminhados a essa SES-DF
desde 1º de março de 2014, início da vigência do Contrato de Gestão.
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2.2. Meta Qualitativa – Controle de Infecção Hospitalar
O Contrato de Gestão 01/2014 prevê, como uma das metas qualitativas, a
“Demonstração de funcionamento da CCIH e apresentação analítica de dados relativos à
área. Meta: Apresentar mensalmente ata de reunião e dados.”
O HCB realiza regularmente atividades para a melhoria da assistência e avaliação das
medidas utilizadas para controle e prevenção das infecções relacionadas à assistência
(IRAS) e, conforme informação constante em relatórios desde março de 2014, para
apresentação da meta foram elencados inicialmente 3 indicadores:
a) Taxa de Infecção de sítio cirúrgico (ISC): (nº de ISC em cirurgias limpas x 100 /
nº de cirurgias limpas). Para a apuração e monitoração deste indicador, utiliza-se
como denominador o número de cirurgias de herniorrafias eletivas realizadas em
determinado mês e como numerador o número de casos de infecções em sitio
cirúrgico (ISC) neste universo, contabilizados até 30 dias após a cirurgia. A
aferição da evolução do quadro nos 30 dias após a realização da cirurgia é
realizada por consulta telefônica e verificação de prontuário médico. Por esse
motivo informa-se, no mês, o dado relativo ao mês anterior;
b) Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC): (nº de pacientes com cateter
central-dia no mês / nº de pacientes-dia no mês); e
c) Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso
central (IAVC): (nº de casos novos de IAVC no mês x 1000 / nº de pacientes dia
com cateter central-dia no mês).
O HCB apresenta também, no relatório mensal, ata de reunião realizada pela CCIH.
Por um lapso, desde março de 2014 o HCB vem informando os dados de ISC do mês
anterior como se fossem do mês em curso do relatório.
Diante do exposto apresenta-se, abaixo, tabela com os dados corretos de ISC, CVC e
IAVC de março de 2014 a janeiro de 2015. Ressalte-se que neste relatório, referente ao
mês de fevereiro, o dado de ISC está informado corretamente.

Controle
de
mar/14
Infecção
Hospitalar

abr/14

mai/14

jun/14

jul/14

ago/14

set/14

out/14

nov/14

dez/14

jan/15

ISC

6,3%

2,2%

0,0%

3,7%

4,8%

3,6%

0,0%

2,4%

0,0%

3,7%

0,0%

CVC

25,0%

30,0%

25,0%

33,0%

22,4%

12,0%

11,5%

16,8%

24,7%

23,5%

24,6%

IAVC

2,20%

1,04%

0,00%

1,17%

1,18%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,22%

0,00%
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2.3. Decisão do TCDF publicada em 25.02.2015
Foi publicada no DODF 39, de 25.02.2015, decisão favorável do TCDF, por unanimidade,
sobre o processo 24165/2011, acerca da qualificação do ICIPE como Organização Social e
da regularidade da celebração do Contrato de Gestão 01/2011.

2.4. Ouvidoria da Saúde - sistema TAG - atraso na tramitação das manifestações
No mês de fevereiro foram recebidas poucas manifestações registradas no TAG, em
virtude de problemas na tramitação na Ouvidoria da Saúde. Muitas foram recebidas com
atraso como, por exemplo, no dia 25 de fevereiro foi recebida manifestação registrada
no TAG no dia 27 de janeiro. Tem-se realizado contato quase que diário solicitando
prioridade nas manifestações dirigidas ao HCB, tendo em vista a preocupação constante
com o atendimento e satisfação do usuário, além da necessidade de cumprimento de
meta prevista no Contrato de Gestão.

2.5. Relatórios trimestrais CACG
Em 23.01.2015 foram publicados no DODF 18, páginas 37 a 40, extratos dos relatórios
trimestrais circunstanciados da CACG sobre as parcelas de repasses financeiros, metas
físicas e funcionais da execução contratual, referentes ao primeiro trimestre de 2014
(março, abril e maio) e ao segundo trimestre de 2014 (junho, julho e agosto).
Em 06.02.2015 o HCB encaminhou à CACG o OF. SUPEX 092/2015, com esclarecimentos
e considerações a uma serie de pontos contidos nos relatórios publicados.
Em 19.02.2015, o HCB recebeu o Despacho CACG s/n, de mesma data, em resposta ao
OF. SUPEX 092/2015.
Informa-se que estão sendo providenciados os documentos, justificativas e respostas às
questões levantadas.

2.6.

Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

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

Procedimento

fev/15

02.02.11.004-4

Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)

28

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

3.883

02.02.11.009-5

Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro

3.833

02.02.11.010-9

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

3.692

02.02.11.011-7

Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro
TOTAL

11.280

5
22.721

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 janeiro
foram realizados 18 procedimentos.

2.7.

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 6 visitas domiciliares a pacientes de cuidados paliativos.

2.8.

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$ 4.278,66.
Código

Valor
Unit.

Tipo de Exame

Eletroforese de HB
Não tem
HPLC
02.02.10.003-0 Pesquisa de translocação

5,41
15,65
32,48

02.02.02.035-5

Sub Total – HAB
Acido Valproico
02.02.08.004-8 B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn
02.02.07.015-8 Carbamazepina

15,65
4,20
17,53

02.02.07.005-0
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Qte.

Valor
Total

39
111
18

210,99
1.737,15
584,64

168

2.532,78

4
4
3

62,60
16,80
52,59

Local de
Realização

HAB

LACEN

02.02.03.002-4
02.02.07.018-2
02.13.01.058-5
02.02.07.012-3
02.02.07.029-8
02.13.01.056-9
05.01.08.005-5

CD4/CD8
Ciclosporina
Elisa IGG p/sarampo
Fenobarbital
Metotrexato
Parvovírus IGG (B19)
Tacrolimus

15,00
58,61
0,00
13,13
10,00
0,00
52,33

(*)

(*)

Sub Total – LACEN
TOTAL GERAL

11
9
10
6
11
7
14

165,00
527,49
0,00
78,78
110,00
0,00
732,62

79

1.745,88

247

4.278,66

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

2.9.

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

2.091
2.456
4.375
135.724
R$ 171.679,81
R$ 66.975,71
R$ 188.655,52

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 59 não foram enviados. Assim, o
HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 13 itens prioritários, para
continuidade de tratamento aos pacientes.

2.10.

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.
9

Conforme solicitado pela CACG, no Anexo II apresenta-se a relação de APAC´s de
quimioterapias válidas no mês.

2.11. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes
As Comissões Permanentes do Hospital executam regularmente suas atividades e foram
realizadas as seguintes reuniões:
Comissão

Periodicidade

jan/2015

fev/2015

Mensal

22.01

26.02

Bimestral

-

27.02

CFTPS – Comissão de Farmácia
Terapêutica e Produtos para a Saúde

Mensal

30.01

27.02

CGRS – Comissão de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos

Bimestral

-

26.02

Mensal

14.01

26.02

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

CCIH - Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar

2.12. Recursos Humanos
2.12.1. Quadro de Pessoal Ativo
Corpo Funcional
Cedidos pela SES
Contratados CLT
Ativos

Total
88
554
642

2.12.2. 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$ 473.167,53, já incluídos os encargos e provisões.

10

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.
Demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado no mês, informando que
foram computados 17,5 dias úteis.
Grupos de Assistência

Meta

Realizado

%

5.607
3.343
766
422
14.952
961
32

5.962
5.021
1.332
778
25.906
1.526
84

106,3%

48

61

127,8%

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

150,2%
173,9%
184,5%
173,3%
158,8%
264,0%

Assistência Hospitalar
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares

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

4.6. Taxa de Ocupação

Apresentar mensalmente os dados
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% Realizado

Pontos

100%

100

98,6%

200

92,9%

100

Dados
apresentados
Dados
apresentados
Dados
apresentados

100
100
100

4.7. Média de Permanência

Apresentar mensalmente os dados

Dados
apresentados

100

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
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

Dados
apresentados

100

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 primeiras consultas nas
diversas especialidades médicas e exames diagnósticos, conforme tabela abaixo.
Procedimento
Consultas Médicas de Especialidades
Total

Ofertado
550
550

Ecocardiografia
Tomografia

30
244
274

Total
Meta: apresentar os dados

4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares
Avaliações

Qte.

Ótimo
169
Bom
48
Regular
2
Ruim
0
Péssimo
1
Não consigo avaliar
0
Total
220
Total Bom + Ótimo
217
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo
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%
53,1%
15,1%
0,6%
0,0%
0,3%
0,0%
100,0%
98,6%

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

14
13
1
92,9%

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.

22,8

5.648 4.733

ABSENTEÍSMO (%)

607

REALIZADAS

786

AGENDADAS

ABSENTEÍSMO (%)

25,3

ABSENTEÍSMO (%)

REALIZADAS

416

REALIZADAS

AGENDADAS

557

AGENDADAS

ABSENTEÍSMO (%)

CONSULTAS
SUBSEQUENTES /
RETORNO

REALIZADAS

PRIMEIRA
CONSULTA
INTERNA

AGENDADAS

PRIMEIRA
CONSULTA
EXTERNA

PARECER
ESPECIALIZADO /
ADMISSÃO EM
PROGRAMA /
CONSULTA DE
EGRESSO

16,2

222

206

7,2

Meta: apresentar os dados

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar
No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia 26.02.15, cuja ata está no Anexo V.
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ABSENTEISMO TOTAL (%)

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês

17,3

ISC (*)
Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico

0,0%

CVC

IAVC

Taxa de utilização de cateter
venoso central

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

29,7%
Meta: Apresentar os dados

1,96%

(*) ressalte-se que para apuração da taxa de infecção de sítio cirúrgico-ISC (herniorrafias), é realizada
busca por telefone, 30 dias após a cirurgia, abrangendo todos os pacientes submetidos a cirurgias
limpas/herniorrafias. Dessa forma, o dado de ISC informado neste relatório refere-se aos procedimentos
realizados no mês anterior.

4.6 – Taxa de Ocupação
Número de pacientes/dia
no mês
350

Número de leitos/dia

Taxa de Ocupação

476
Meta: Apresentar os dados

73,5%

4.7 – Média de Permanência
Número de pacientes/dia
no mês
350

Número de saídas
hospitalares
61
Meta: Apresentar os dados

Média de Permanência
5,7 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

61
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

13

14

2

10

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$ 7.594.193,75 e de investimento
R$ 129.885,11.
No mês, houve repasse de recursos pela SES-DF no valor de R$ 9.852.274,00, referente a
custeio.
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.
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Conforme cláusula 19.1.1.1 item “f” do Contrato de Gestão 01/2014 junta-se, no Anexo
VII, cópias simples dos documentos fiscais que comprovam as despesas efetuadas no
mês.
No Anexo VIII estão os comprovantes de recolhimento de encargos previdenciários,
trabalhistas, fiscais 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 01/2014 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.

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB
Não houve, no mês de fevereiro, 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 são articuladas considerando a implantação do Bloco II.

8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa
Difusão do Conhecimento
Foram realizadas três Teleconferências de Oncologia Pediátrica nos dias 5, 12 e 19 de
fevereiro (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 Neuroblastoma, TCG de vagina e Tumor de Ovários infantil.
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Foi realizado Evento Científico no dia 2 de fevereiro, com o tema “Educação em saúde grupo de orientação para familiares de crianças e adolescentes portadores de doenças
neuromusculares”, que contou com 18 participantes, entre pacientes e acompanhantes
da equipe de doenças neuromusculares.
Pesquisa
Foram aprovados pela área técnica os projetos de pesquisa a serem realizados no HCB:
"Alterações imuno-moleculares nas leucemias mielóides agudas pediátricas:
Interação entre mutações somáticas e fatores de riscos etiopatológicos",
(Processo CISEP Nº 2015.2.006);
"Tomografia computadorizada no Brasil: padrão de uso, dose e risco", (Processo
CISEP Nº 2015.2.008);
"Protocolo de Tratamento da Leucemia Linfoblástica Aguda da Criança e do
Adolescente - GBTLI LLA-2009", (Processo CISEP Nº 2015.2.009) e;
"Estudo de gene MKRN3 em indivíduos portadores de puberdade precoce central
idiopática residentes no Distrito Federal e entorno”, (Processo CISEP Nº
2014.2.036).
Foram submetidos 5 projetos na Plataforma Brasil - CNPq:
“Avaliação de risco Psicossocial em famílias de crianças com doenças crônicas”;
“Perfil epidemiológico da Doença Falciforme no Distrito Federal: estudo da
prevalência, morbidade e mortalidade no período de 2007 a 2014”;
“Protocolo de Tratamento da Leucemia Linfoblástica Aguda da Criança e do
Adolescente_GBTLI LLA-2009”;
“Alterações imuno-moleculares nas leucemias mielóides agudas pediátricas:
Interação entre mutações somáticas e fatores de riscos etiopatológicos”; e
“Tomografia computadorizada no Brasil: Padrão de uso, dose e risco”.
Ensino
Em fevereiro foram recebidos no HCB 14 novos residentes, 10 internos da UCB e 5
estagiárias da UnB. 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
fevereiro de 2015 foi de 88 pessoas.
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Apoio a Protocolos, Estudos Cooperativos e Dados - RHC
Registro de Casos Novos de Câncer e Seguimento
No mês de fevereiro foi realizada a leitura de todos os prontuários atendidos pela
neurocirurgia, ortopedia e pela oncologia (PCE e PCI), em busca dos casos novos de
câncer (casos analíticos e não analíticos), admitidos ou em seguimento no hospital.
Foi atualizado o banco de dados da Oncohematologia com os casos novos de câncer do
mês. Foram registrados 13 casos novos de câncer no mês de fevereiro, que foram
inseridos em planilha Excel de dados epidemiológicos e clínicos por tipo de
tumor/câncer, diagnosticados no HCB ou em Hospital da rede conveniada.
Laboratório de Biologia Molecular
No mês de fevereiro foram recebidas 18 amostras, das quais foi realizado o isolamento
de células mononucleares. Dessas, foram liberados os laudos de 5 amostras, sendo 4 de
diagnóstico e 1 de recaída, em que foram feitas todas as etapas (isolamento de
mononucleares, extração de RNA, quantificação de RNA, cDNA, PCR, PCR confirmatório
e gel de agarose). A quantificação de RNA está sendo realizada em espectrofotômetro
situado no Laboratório do HAB, visto que tal equipamento ainda não pôde ser adquirido
pelo HCB. Dentre os 5 casos, 2 apresentaram a presença de translocação, a saber t(1;19)
– E2A/PBX1. Para os demais, não foi evidenciada a presença de transcritos fusionais para
as translocações pesquisadas. As amostras de aspirado de medula óssea são coletadas
no centro cirúrgico do próprio hospital, com suspeita diagnóstica de leucemia, amostras
de seguimento e suspeita de recaída.
Em reunião com a equipe médica ficou evidenciada a necessidade de estabelecer
protocolo para pesquisa de mutações em alguns genes, que incluem JAK2 (Policetemia
Vera, Trombocitemia, Mielofibrose), FLT3 (Doenças mieloproliferativas), HFE
(Hemocromatose Tipo I) e Fusão FIP1L1/PDGFR (Hipereosinofilia), além do
monitoramento de Doença Residual Mínima por Real-Time PCR e Quantificação de NMYC (neuroblastoma).

9. COMUNICAÇÃO, EVENTOS, MOBILIZAÇÃO E VOLUNTARIADO
Redes Sociais
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A página do HCB na rede social Facebook já obteve, no total, 7.613 seguidores. A
publicação que recebeu o maior número de interações foi a da paciente Sthefany de
Souza com sua mãe.

Cine Clube HCB
No mês foram exibidos 120 títulos de filmes no Cine Clube, selecionados
cuidadosamente conforme a classificação etária e preferências dos pacientes da
Unidade de Terapia Endovenosa e na Hemodiálise.

Projetos Especiais
O grupo “Remédio Musical” esteve presente semanalmente no Hospital.

Voluntariado
O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria
com a ABRACE. O HCB fechou o mês com 152 voluntários atuantes, distribuídos nos
grupos conforme quadro abaixo:
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Grupos de Atuação
Alegria, Alegria
AME - Arte, Movimento e Expressão
Amigo do Leito
Anjos em Ação
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
40
1
25
3
28
4
0
1
4
0
14
4
0
4
24
152

---------ooo--------Brasília DF, 13.03.2015
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