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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 abril 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.  Ofícios encaminhados à SES-DF no mês de abril de 2015 
 
Conforme entendimento com a CACG no dia 18.02.2015, o HCB passou a informar, no 
relatório mensal, relação dos ofícios encaminhados aos diversos órgãos da SES-DF, para 
melhor comunicação e controle dos assuntos tratados. Nos relatórios anteriores foram 
encaminhadas relações dos ofícios desde março de 2014. No mês de referência deste 
relatório foram enviados à SES-DF: 

 
9 09.04.2015 – OF. SUPEX 301 (SISREG) – Resposta ao Of. Circular 20/2015 
9 06.04.2015 – OF. SUPEX 305 (GAB) – Encaminha Certidões negativas 
9 06.04.2015 – OF. SUPEX 308 (Gerencia de Alta Complexidade) – Encaminha APAC quimio 
9 07.04.2015 – OF. SUPEX 309 (HAB) – Cancelamento de férias - IMQ  
9 09.04.2015 – OF. SUPEX 311 (SAS) – Resposta ao Memorando 124/2015 
9 14.04.2015 – OF. SUPEX 331 (CS Lago Norte) – Banco de horas  
9 14.04.2015 – OF. SUPEX 332 (CS B1) – Banco de horas 
9 14.04.2015 – OF. SUPEX 333 (CS2 NB) – Banco de horas 
9 14.04.2015 – OF. SUPEX 334 (HAB) – Banco de horas 
9 14.04.2015 – OF. SUPEX 336 (HMIB) – Banco de horas 
9 14.04.2015 – OF. SUPEX 337 (HRAN) – Banco de horas 
9 14.04.2015 – OF. SUPEX 338 (HRPa) – Banco de horas 
9 14.04.2015 – OF. SUPEX 339 (NPAC) – Banco de horas 
9 14.04.2015 – OF. SUPEX 340 (HRBz) – Banco de horas 
9 14.04.2015 – OF. SUPEX 341 (Núcleo de Imunização) – Banco de horas 
9 14.04.2015 – OF. SUPEX 342 (HRT) – Banco de horas 
9 14.04.2015 – OF. SUPEX 343 (HBDF) – Banco de horas 
9 15.04.2015 – OF. SUPEX 346 (CACG) – Relatório mensal 
9 15.04.2015 – OF. SUPEX 347 (GAB) – Relatório mensal 
9 20.04.2015 – OF. SUPEX 353 (SAS) – Informa nome de Diretor Técnico 
9 20.04.2015 – OF. SUPEX 354 (Vigilância Ambiental) – Bloco II 
9 29.04.2015 – OF. SUPEX 361 (Gerencia de Alta Complexidade) – Encaminha APAC quimio 
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2.2. Ouvidoria da Saúde - sistema TAG  
 
No relatório do mês de fevereiro o HCB notificou atraso na tramitação das 
manifestações, em função de problemas no sistema TAG. 
 
No dia 30 de abril foi recebido e-mail do NCO-Ouvidoria SES-DF informando que após 
queixas sobre o funcionamento do TAG, foi realizado contato com a Ouvidoria do GDF, que 
informou a existência de problema no funcionamento dos equipamentos (servidores de 
internet) da SEGAD - Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização 
do DF, impactando tanto no TAG como em outros sistemas do GDF que dependem da internet.  
Foi ressaltado que a solução foge da esfera da SES-DF ou da Ouvidoria do GDF. 
 
Destaque-se que o problema nos servidores de internet do GDF causa atraso no envio das 
manifestações dirigidas pela SES-DF ao HCB e pode afetar o resultado da meta no mês. 

 
 

2.3. VII Encontro de Gestão do HCB 
 
No dia 23 de abril o HCB promoveu o VII Encontro de Gestão, em que participaram 65 
funcionários, tendo como principais temas o resultado da pesquisa de clima realizada no 
início de 2015 e a gestão por competências. Foram desenvolvidos trabalhos em grupo com 
definição de competências essenciais e gerenciais, de acordo com as diretrizes do HCB.  
 

 
 
 
 



6 
 

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 abril 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 abr/15 

02.02.11.004-4 Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio) 23 

02.02.11.006-0 Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina 11.944 

02.02.11.007-9 Dosagem de Tripsina Imunorreativa 4.072 

02.02.11.009-5 Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro 3.982 

02.02.11.010-9 Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro 4.129 

02.02.11.011-7 Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro 3 

T O T A L  24.153 

 
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 março foram 
realizados 16 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 13 visitas domiciliares, sendo 12 a pacientes de cuidados 
paliativos e 1 a pacientes da hemodiálise. 
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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$ 5.163,51. 
 

Código Tipo de Exame 
Valor 
Unit. 

Qte.  
Valor 
Total 

Local de 
Realização 

02.02.02.035-5 Eletroforese de HB 5,41  44 238,04  

HAB 
Não tem HPLC 15,65  113 1.768,45 

02.02.10.003-0 Pesquisa de translocação 32,48 23 747,04 
  Sub Total – HAB 

 
180 2.753,53 

 

02.02.07.005-0 Acido Valproico 15,65 6 93,90 

LACEN 

02.02.08.004-8 B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn 4,20 2 8,40 
02.02.07.015-8 Carbamazepina 17,53 4 70,12 
02.02.03.002-4  CD4/CD8 15,00 12 180,00 
02.02.07.018-2 Ciclosporina 58,61 16 937,76 
02.13.01.058-5 Elisa IGG p/sarampo             (*) 0,00 8 0,00 
02.02.07.022-0 Fenitoina 35,22 0 0,00 
02.02.07.012-3 Fenobarbital 13,13 4 52,52 
02.02.03.086-5 Leishmaniose – anticorpos IGM 10,00 0 0,00 
02.02.03.086-5 Leishmaniose – teste rápido 10,00 0 0,00 
02.02.07.029-8 Metotrexato 10,00 23 230,00 
02.13.01.056-9 Parvovírus IGG (B19)            (*) 0,00 5 0,00 
05.01.08.005-5 Tacrolimus 52,33 16 837,28 
02.02.03.038-5 Tcanis – Toxocara canis, sorologia 10,00 0 0,00 
  Sub Total – LACEN 

 
96 2.409,98 

 

  TOTAL GERAL 276 5.163,51   
 
 (*) valor zerado na Tabela SUS. Exames relacionados à Vigilância Epidemiológica de doenças de 
notificação compulsória. 

 
  
2.7. Farmácia Ambulatorial  

 

O Contrato de Gestão prevê no item 8.1.19 que o HCB deve “Garantir o suprimento de 
medicamentos de componentes especializados, e medicação de atenção básica para 
dispensação externa aos pacientes atendidos no HCB.... No caso de interrupção ou 
descontinuidade no fornecimento dos medicamentos citados acima, o CONTRATADO 
poderá adquiri-los com recursos provenientes do custeio do HCB.” 

Apresenta-se abaixo a movimentação da Farmácia Ambulatorial no mês: 
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Farmácia Ambulatorial 
Número de pacientes atendidos 2.351 

Número de receitas aviadas 2.822 
Número de itens dispensados 4.536 

Número de unidades dispensadas 116.102 
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF R$ 112.808,45 
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*) R$ 73.768,10 

Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB R$ 186.576,55 
 

A relação dos medicamentos e materiais adquiridos no mês, com a informação do 
código, nome do medicamento/material e apresentação, número de unidades 
dispensadas e valor total encontram-se no Anexo I. Ressalte-se que as notas fiscais são 
enviadas regularmente nos relatórios mensais. 
 
 
2.8. Apresentação dos Dados de Produção Mensal  
 
Os serviços produzidos pelo HCB são registrados nos Sistemas de Informação do SUS e, 
no Anexo II, 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 III 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: 
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Comissão  Periodicidade mar/2015 abr/2015 
CRPPO – Comissão de Revisão do 
Prontuário do Paciente e Óbitos 

Mensal 12.03 15.04 

CT – Comitê Transfusional Bimestral - 29.04 

CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica 
e Produtos para a Saúde 

Mensal 31.03 24.04 

CGRS – Comissão de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 

Bimestral - 27.04 

CCIH - Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar 

Mensal 25.03 29.04 

 
 
2.10. Recursos Humanos 
 
Com relação à gestão de recursos humanos no âmbito do HCB, estatui o Contrato de 
Gestão 01/2014 em sua cláusula 6.1.11 que a instituição deve dispor e gerir recursos 
humanos suficientes para o atingimento de seus objetivos, seja por contratação de 
empregados celetistas em quadro permanente do hospital, ou, conforme cláusula 
8.1.11, outros profissionais disponibilizados pela SES –DF, a título de cessão.  
 
2.10.1. Quadro de Pessoal Ativo 
 

Corpo Funcional  Total 
Cedidos pela SES     86 
Contratados CLT   565 

Ativos   651 
  
2.10.2. Servidores Cedidos pela SES 
 
O Anexo IV apresenta relação contendo nome do servidor, matrícula, cargo, horas 
semanais cedidas pela SES e a Unidade Administrativa/lotação de origem.  
 
No Anexo V 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$ 604.434,44,  já incluídos os encargos e provisões.  
 
Ressalte-se que a diferença no número de servidores cedidos pela SES, verificada entre 
este mês e o anterior, deve-se ao fato de que a SES-DF solicitou a devolução, a partir do 
dia 1º de maio de 2015, das horas parciais que a servidora Gerlídia Araújo Rodrigues, 
odontóloga, vinha cumprindo no HCB.   
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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 20 dias úteis. 
 

Grupos de Assistência Meta Realizado %  
 

Assistência Ambulatorial 

GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades 6.408 6.476 101,1% 

GRUPO II - Assistência Complementar Essencial 3.821 5.568 145,7% 

GRUPO III - Procedimentos Especializados 875 1.460 166,8% 

GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos 482 873 181,2% 

GRUPO V - Exames Laboratoriais 17.088 24.881 145,6% 

GRUPO VI - Exames de Bioimagem 1.098 1.536 139,9% 

GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia 36 76 209,0% 
 

Assistência Hospitalar 

GRUPO VIII - Saídas Hospitalares 55 67 122,8% 

 
 
 
4. METAS QUALITATIVAS 
 

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

INDICADOR Meta % Realizado  Pontos  
4.1. Procedimentos para a 

Central de Regulação da 
SES/DF 

Disponibilizar 100% dos procedimentos 
pactuados com a Central de Regulação 

por intermédio da CACG  
100% 100 

4.2. Satisfação dos Pacientes 
e seus Familiares 

Satisfação do cliente externo = ou > que 
75% de bom + ótimo 

97,8% 200 

4.3. Serviço de Atendimento 
ao Cliente / Ouvidoria 

Dar encaminhamento adequado a  80% 
das queixas apresentadas 

84,8% 100 

4.4. Taxa de absenteísmo Apresentar mensalmente a mensuração 
Dados 

apresentados 
100 

4.5. Controle de Infecção 
Hospitalar 

Apresentar mensalmente ata de reunião 
e dados 

Dados 
apresentados 

100 

4.6. Taxa de Ocupação Apresentar mensalmente os dados 
Dados 

apresentados 
100 
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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 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  Ofertado 
Consultas Médicas de Especialidades 696 

Total 696 
 

Ecocardiografia 36 
Tomografia 244 

Total 280 
Meta: apresentar os dados 

 
Das 696 primeiras consultas médicas de especialidades disponibilizadas pelo HCB, a 
Central de Regulação agendou 542 (77,9%) e deixou de utilizar 154 vagas (22,1%). 
 
Das 542 primeiras consultas agendadas pela Central de Regulação, apenas 376 foram 
realizadas (69,4%). Observa-se o absenteísmo de 30,6% em relação às consultas 
agendadas e não realizadas. 
 
Considerando-se o número de primeiras consultas de especialidades médicas ofertadas 
pelo HCB à Central de Regulação e o número de consultas realizadas, nota-se que 
deixaram de ser realizadas 320 consultas, ou seja, 46,0% do total ofertado. 
 
Tendo em vista o alto índice de absenteísmo a primeiras consultas médicas, a partir de 
meados de maio de 2015 o HCB passará a enviar SMS para confirmação de consulta, a 
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partir dos dados do paciente registrados pela Central de Regulação no TrakCare, sistema 
de gestão hospitalar da Rede. 
 
 
4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares 
 

Avaliações Qte. % 

Ótimo 338 74,0% 
Bom 109 23,9% 

Regular 8 1,8% 
Ruim 1 0,2% 

Péssimo 1 0,2% 
Não consigo avaliar 0 0,0% 

Total 457 100,0% 
Total Bom + Ótimo 447 97,8% 

Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo 
 
 
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria  
 

Discriminação Qte 
Número de queixas apresentadas no mês 33 

Número de queixas resolvidas 28 
Número de queixas pendentes  5 

% de queixas resolvidas 84,8% 

Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas 

 

Ressalte-se que pode haver divergência entre os dados informados neste relatório e as 
informações geradas online pelo TAG, tendo em vista que eventualmente a Ouvidoria do 
HCB recebe da Ouvidoria da SES-DF manifestações antigas, com atraso de dias ou até 
meses. As informações para o relatório mensal de prestação de contas do Contrato de 
Gestão são fechadas até o 5º dia útil de cada mês e nem sempre essas demandas são 
conhecidas nesse prazo.  

 
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. 
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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.  
 
 

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês 

PRIMEIRA     
CONSULTA        
EXTERNA 

PRIMEIRA      
CONSULTA        
INTERNA 

CONSULTAS 
SUBSEQUENTES / 

RETORNO 

PARECER 
ESPECIALIZADO / 

ADMISSÃO EM 
PROGRAMA / 
CONSULTA DE 

EGRESSO 
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L 
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) 
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S 
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SE

N
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ÍS
M

O
 (%

) 

542 376 30,6  772 576 25,4  6.343 5.282 16,7  265 242 8,7  18,3 

Meta: apresentar os dados 
 
 

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar 
 
No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia 29.04.15, cuja ata está no Anexo VI. 
 

ISC (*) 
Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico  

 

CVC 
Taxa de utilização de cateter 

venoso central 
 

IAVC 
Taxa de incidência de infecção da 
corrente sanguínea associada a 

cateter venoso central 
0% 37,6% 1,4% 

Cirurgias limpas (herniorrafias): 36 
Pacientes-dia: 375 

Utilização de CVC-dia: 141 
Utilização de CVC-dia: 141 

Casos de infecção CVC: 2 
Meta: Apresentar os dados 

 
(*) 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. 
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4.6 – Taxa de Ocupação 
 

Número de pacientes/dia 
no mês 

Número de leitos/dia Taxa de Ocupação 

374 510 73,3% 
Meta: Apresentar os dados 

 
 
 
4.7 – Média de Permanência 
 

Número de pacientes/dia 
no mês 

Número de saídas 
hospitalares 

Média de Permanência 

374 78 4,8 dias 
Meta: Apresentar os dados 

 
 

4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional 
 

Número de óbitos com 
mais de 48 horas de 

internação 

Número de saídas 
hospitalares 

Taxa de Mortalidade 
institucional 

0 78 0 
Meta: Apresentar os dados 

 
 
 
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 

9 14 1 12 

Meta: Apresentar os dados 
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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 VII, contemplando a movimentação do mês. 
 

O  valor  total  das  despesas  de  custeio  foi  de  R$ 5.535.326,03 e não houve despesas 
com investimentos. 
 

No mês, houve repasse de recursos pela SES/DF no valor de R$ 6.704.548,00 referente a 
custeio (valor complementar da décima primeira parcela e valor parcial da décima 
segunda parcela do contrato de gestão). 
 
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 cláusula  19.1.1.1  item  “f” do Contrato de Gestão 01/2014 junta-se, no 
Anexo VIII, cópias simples dos documentos fiscais que comprovam as despesas 
efetuadas no mês. 
 
No Anexo IX estão os comprovantes de recolhimento de encargos previdenciários, 
trabalhistas, fiscais e comerciais, certidões negativas e certificado de regularidade junto 
ao FGTS. 
 
No Anexo X 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. 
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No mês de abril de 2015 foram concluídos 26 processos para aquisição de bens e 
serviços. Em 15 deles, ou seja, 57,7% do número total de processos, o HCB negociou o 
preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de 
R$ 220.201,73, equivalente a 3,56% do valor inicial. 

 
 
 

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS  
 
Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1, item “e” do Contrato de Gestão 001/2014 informa-
se 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 XI. 
 
 
 
7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB 
 
Não houve, no mês, 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  
 
Pesquisa 
 
x Projetos de Pesquisa 
 
Em abril foram aprovados na Plataforma Brasil 3 projetos de pesquisa do HCB:  
 
9 “Influência da estimulação sensorial no controle cervical de crianças com 

paralisia cerebral” (Fepecs); 
9 “Alergia à proteína do leite de vaca: Avaliação das crianças assistidas no 

programa de nutrição enteral domiciliar” (Fepecs); 
9 “Associação entre disfunção ventricular esquerda e doença hepática gordurosa 

não alcoólica em crianças e adolescentes obesos ou com sobrepeso” (Fepecs). 
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x Programa de Iniciação Científica 
 
No dia 16 de abril o Comitê de Iniciação Científica aprovou seis trabalhos de bolsistas, 
que iniciarão suas atividades do mês de maio:  
 
9 Raissa Borba Assreuy, pesquisa: "Perfil epidemiológico da Doença Falciforme no 

Distrito Federal: estudo da prevalência, morbidade e mortalidade no período de 
2007 a 2014; 

9 Fernanda de Oliveira Mota, pesquisa: "Protocolo de Tratamento da Leucemia 
Linfoblástica Aguda da Criança e do Adolescente - GBTLI LLA-2009"; 

9 Rafaela Wander Almeida Braga, Pesquisa: “Estudo Multicêntrico de Atresia 
Biliar”; 

9 Gabriel Guimarães Muniz, pesquisa: “Alergia à proteína do leite de vaca: 
Avaliação evolutiva das crianças assistidas no programa de nutrição enteral 
domiciliar”; 

9 Fernanda de Carvalho Braga, pesquisa: “Associação entre disfunção ventricular 
esquerda e doença hepática gordurosa não alcoólica em crianças e adolescentes 
obesos ou com sobrepeso”; e 

9 Talita Rolim Felício da Costa, pesquisa: “Estabelecimento de protocolo do uso do 
laser de baixa potência na profilaxia e tratamento de mucosite oral em pacientes 
oncológicos pediátricos” . 

 
x Laboratório de Biologia Molecular 
 
Considerando que a função primordial do Laboratório de Biologia Molecular é assimilar 
e desenvolver novos protocolos em onco-hematologia e promover a ampliação das 
análises moleculares, foram realizadas reuniões para discutir os últimos artigos da 
literatura que trazem protocolos que vêm sendo testados para analisar aspectos 
moleculares das doenças onco-hematológicas. A partir dessa análise, discutiu-se o 
planejamento, usando o método científico, para adoção de alguns protocolos.  A 
abordagem incluirá a implantação das metodologias de sequenciamento, citometria de 
fluxo e qPCR.  
 

No mês de abril foram recebidas 21 amostras, das quais foram isoladas células 
mononucleares. Dessas, 20 amostras eram de pacientes com leucemia e, dentre elas, 
quatro foram submetidas à análise molecular, quatro eram para acompanhamento do 
tratamento e 12 foram apenas criopreservadas. Os laudos emitidos apontaram a 
presença das translocações, a saber: uma amostra positiva para inv(16) - CBFB-MYH11, 
três positivas para t(12;21) - TEL/AML1, e uma amostra positiva t(1;19) – E2A/PBX. Em 
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três amostras 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.  
 
Ensino  

  
x Estágios curriculares obrigatórios e campo de treinamento em serviço para 

programas de residência médica 
 
Em abril foram recebidos 14 novos residentes e 6 novos internos de medicina da 
Universidade Católica de Brasília (sexto ano). O balanço de residentes, estagiários e 
internos estagiando no HCB no mês de abril, incluindo aqueles que entraram em meses 
anteriores e permaneceram, foi de 110 pessoas. 
 
Apoio a Protocolos, Estudos Cooperativos e Dados e Registro Hospitalar de Câncer 

 
No mês de abril foi realizada a leitura de todos os prontuários eletrônicos de pacientes 
atendidos em consulta médica pela neurocirurgia (180), ortopedia (33) e pela oncologia 
(20), em busca dos casos novos de câncer (casos analíticos e não analíticos), admitidos 
ou em seguimento no hospital.  
 
Foram registrados 9 casos novos de câncer no mês de abril. Os mesmos foram inseridos 
em planilha Excel de dados epidemiológicos e clínicos por tipo de tumor/câncer, 
diagnosticados no HCB ou em hospital da Rede. 
 
Neste mês foram renovadas 57 APACs e foram solicitadas 16 APACs para casos novos. 
Verificou-se 196 pacientes em tratamento de quimioterapia. 
 
No dia 1º de abril de 2015 foi encaminhada a primeira base de dados do Hospital da 
Criança de Brasília José Alencar para o INCA, referente ao ano de 2011, tendo como total 
de casos novos 131 pacientes. Destes, 103 casos analíticos e 28 casos não analíticos. 
 
Foi iniciada a coleta de dados nos prontuários físicos e eletrônicos dos pacientes de 
casos novos no ano de 2012 que posteriormente serão encaminhadas ao INCA. 
 
No dia 28 de abril foi realizada reunião do Comitê do Registro Hospitalar de Câncer para 
atualização do grupo quanto aos avanços do RHC. 
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x Seminário de pesquisa 
 
No dia 10 de abril foi realizado seminário de pesquisa com o tema: "Fatores que 
influenciam na adesão de adolescentes ao tratamento da fibrose cística: uma visão da 
tríade de paciente, família e profissional da saúde". A palestra foi conduzida pela 
pesquisadora Marla Ascenso Reis Ribeiro e teve como moderadora a Dra. Luciana de 
Freitas Veloso Monte. 
  
x Telemedicina 
 
No mês de abril (dias 07, 09, 14, 23) Foram realizadas quatro Teleconferências de 
Oncologia Pediátrica nos dias 7, 9, 14 e 23 de abril (Projeto Amar-te, Teleconferências 
Mensais de Casos Oncológicos Complexos e Grupo Brasileiro de tratamento de tumores 
cerebrais), com a participação do Hospital da Criança, do Hospital do Câncer de Barretos, 
IOP-GRAAC, CTFM/GACC, Hospital Sírio Libanês e Children’s National Health System 
Washington com os temas TCG supra selar, RMS Metastático, Doença de Castleman e 
Neuroblastoma. 
 
x Destaques 
 
O HCB associou-se como parceiro à Aliança Pesquisa Clínica Brasil cuja Missão é 
“fomentar a discussão sobre Pesquisa Clínica no Brasil, a fim de conscientizar toda a 
sociedade sobre sua importância para a plena efetivação do direito à saúde e para o 
desenvolvimento econômico e tecnológico do país, bem como sensibilizar os tomadores 
de decisão para que ajam no sentido de aprimorar o atual modelo regulatório”. 
 
 
 
9. COMUNICAÇÃO,  EVENTOS, MOBILIZAÇÃO E  VOLUNTARIADO 
 
Comunicação 
 
Em abril, o HCB apareceu 11 vezes nos principais jornais impressos do Distrito Federal, 
em matérias relacionadas à doação de cabelos, Semana de Alergia, capacitação de 
servidores, paralisação de médicos residentes, “onco-ação" e dia do autismo.  
 
Redes Sociais 
 
No mês de abril o HCB passou de 7.800 seguidores no Facebook. Com isso, milhares de 
pessoas receberam qualquer atividade da página, incluindo publicações, publicações de 
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outras pessoas, anúncios para curtir página, menções e check-ins.   

 
Home Page  
 
Das 3 publicações na Home Page do HCB, a que teve o maior número de interações foi 
sobre a visita do piloto de Stock Car Lucas Foresti ao HCB. A foto foi visualizada por mais 
de três mil pessoas e recebeu 254 curtidas, 16 comentários e 39 compartilhamentos. 
 

 

Eventos 
 
Eventos Informativos / Assistenciais 

x 14 de abril – palestra educativa do “2º Encontro do DF da Semana Mundial de 
Alergia – Alergias Respiratórias, Impacto Econômico e Pessoal” - por ser uma das 
nove Unidades de Alergia e Imunologia da rede pública de saúde do DF, o HCB foi 
incluído na programação da Semana Mundial de Alergia, comemorada no período 
de 13 a 19 de abril.  
 

 Eventos Técnico-Científicos 

x 17 de abril – “I Encontro de Saúde e Cultura Indígena do Hospital da Criança de 
Brasília” - teve por objetivo conhecer a diversidade da cultura indígena para 
melhorar a assistência ao paciente pediátrico indígena, por meio de troca de 
experiências e vivencias. Reuniu 40 pessoas dentre funcionários do HCB, da CASAI 
DF – Casa de Saúde do Índio do DF  e da SESAI – Secretaria Especial de Saúde 
Indígena do Ministério da Saúde. Com este primeiro encontro o HCB oficializa o 
diálogo intercultural continuado com instituições representativas dos povos 
indígenas, sempre na direção do aprimoramento da assistência à criança indígena, 
visto o aumento da demanda de atendimento a este público na instituição.   
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x 24 de abril – “I Jornada de Reabilitação do Hospital da Criança de Brasília – 
Abordagem Interdisciplinar” - o Encontro teve como objetivo discutir os avanços 
científicos e as práticas de equipes multidisciplinares de reabilitação, aplicadas às 
crianças que apresentam doenças complexas como câncer e doenças 
neuromusculares, entre outras. Contou com um público de cerca de 120 pessoas, 
composto por profissionais do HCB e de outros hospitais da rede de saúde do 
Distrito Federal, bem como estudantes dos cursos de terapia ocupacional, 
fisioterapia e fonoaudiologia. O evento contou com o apoio institucional do 
UniCEUB e foi o primeiro evento técnico-científico realizado fora das dependências 
do HCB. 
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Visitas técnicas, visitas guiadas e reuniões  

x 7 de abril – visita de alunos da Escola Americana, oportunidade em que as crianças 
puderam ver na prática o dia de um médico e conhecer o HCB. 

 

 
x 24 de abril – visita da pedagoga e escritora Ester Assis, que trouxe ao HCB as 

histórias de Teté, uma criança com deficiência visual e Vivi, uma menina em 
tratamento de leucemia,  livros e bonecos das personagens.  

 

  
x 29 de abril - Visita do corredor de stock car Lucas Foresti (Internação, Hemodiálise, 

UTE) -  o jovem piloto de Sotck Car, Lucas Foresti conheceu um pouco da história do 
Hospital e de sua forma de gestão e atendimento. Durante o percurso, Lucas 
interagiu com as crianças pacientes, promovendo alegres bate papos sobre sua 
carreira e a rotina de preparação para as competições, ressaltando quais eram os 
principais desafios.  
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x 29 de abril - apresentação do Coral Habbeas Cantus, formado por servidores do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região e outros órgãos do Poder Judiciário.  

 

 

 

 
Cine Clube HCB 
 
No mês de setembro foram exibidos 176 filmes no Cine Clube, selecionados 
cuidadosamente conforme a classificação etária e preferências dos pacientes da UTE – 
Unidade de Terapia Endovenosa e na Hemodiálise, que passam longos períodos em 
tratamento.  
 
Projetos Especiais 
 
O grupo do Projeto “Remédio Musical” visitou o HCB duas vezes por semana.  
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Voluntariado  
 
O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria 
com a ABRACE. O HCB fechou o mês com 139 voluntários atuantes, distribuídos nos 
grupos conforme quadro abaixo:  
 

Grupos de Atuação    Nº de Voluntários       
Alegria, Alegria 34 
AME - Arte, Movimento e Expressão  1 
Amigo do Leito 23 
Anjos em Ação 3 
Contadores de Histórias 20 
Cuidando do Acompanhante 4 
Fique ligado! 3 
Lojinha ABRACE 13 
Posso Ajudar?! 14 
Sinfonia da Saúde 3 
Terapias Integrativas – BodyTalk 2 
Terapias Integrativas – Reiki 19 
Total 139 

 
 

-------000-------- 
 

Brasília DF, 13 de maio de 2015 
 


