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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 maio 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 maio 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 04.05.2015 – OF. SUPEX 394 (GAB) – Redução da jornada de trabalho  - VBG 
9 05.05.2015 – OF. SUPEX 395 (GAB) – Encaminha Certidões negativas 
9 05.05.2015 – OF. SUPEX 395 (GAB) – Redução da jornada de trabalho - GAR 
9 05.05.2015 – OF. SUPEX 396 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC´s quimio 
9 07.05.2015 – OF. SUPEX 417 (SUGETES) – Resposta ao Processo 060.010737.2014 - EB 
9 08.05.2015 – OF. SUPEX 418 (ASJUD) – Resposta ao despacho 1268.2015 - FAVD  
9 12.05.2015 – OF. SUPEX 430 (GAB) – Relatório quadrimestral 
9 13.05.2015 – OF. SUPEX 436 (GAB) – Enc.relação MAT/MED adquiridos c/recursos do CG 
9 13.05.2015 – OF. SUPEX 455 (SAS) – Resposta Oficio Circular 02.2015 
9 14.05.2015 – OF. SUPEX 459 (GAB) – Devolução de horas parcial - CRM 
9 14.05.2015 – OF. SUPEX 460 (HBDF) – Banco de horas 
9 14.05.2015 – OF. SUPEX 461 (CSBLN) – Banco de horas 
9 14.05.2015 – OF. SUPEX 462 (CSB1) – Banco de horas 
9 14.05.2015 – OF. SUPEX 463 (CSNB) – Banco de horas 
9 14.05.2015 – OF. SUPEX 464 (HAB) – Banco de horas 
9 14.05.2015 – OF. SUPEX 465 (HMIB) – Banco de horas 
9 14.05.2015 – OF. SUPEX 466 (HRAN) – Banco de horas 
9 14.05.2015 – OF. SUPEX 467 (HRBZ) – Banco de horas 
9 14.05.2015 – OF. SUPEX 468 (HRT) – Banco de horas 
9 14.05.2015 – OF. SUPEX 469 (HRPA) – Banco de horas 
9 14.05.2015 – OF. SUPEX 470 (NPAC) – Banco de horas 
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9 14.05.2015 – OF. SUPEX 471 (Núcleo de Imunização) – Banco de horas 
9 15.05.2015 – OF. SUPEX 480 (HRS) - Frequência de residentes 
9 15.05.2015 – OF. SUPEX 481 (HBDF) – Frequência de residentes 
9 15.05.2015 – OF. SUPEX 483 (HMIB) - Frequência de residentes 
9 18.05.2015 – OF. SUPEX 486 (SUPRAC) – Encaminha proposta de Emenda Parlamentar 
9 18.05.2015 – OF. SUPEX 490 (HRT) - Frequência de residentes 
9 18.05.2015 – OF. SUPEX 491 (HRC) - Frequência de residentes 
9 25.05.2015 – OF. SUPEX 528 (Assessoria de Comunicação) – Filmagem da obra Bloco II 
9 25.05.2015 – OF. SUPEX 529 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC’s quimio 
9 29.05.2015 – OF. SUPEX 549 (SUTIS) - Habilitação no Trak - campo de pesquisa p/status 
9 29.05.2015 – OF. SUPEX 550 (SUTIS) – Habilitação no Trak - lista de espera 
9 29.05.2015 – OF. SUPEX 551 (SUTIS) – Habilitação no Trak - lista de cirurgia 

 
 
2.2. CAPCO 
 
Ocorreu em Goiânia (GO), de 20 a 23 de maio, o primeiro Congresso de Atualização em 
pediatria do Centro-Oeste, para unir os pediatras e estimular sua atualização na área, 
favorecendo a própria valorização. A Dra. Elisa de Carvalho foi a Presidente da Comissão 
Científica e onze especialistas do HCB proferiram palestras e ministraram aulas. 
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2.3. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB 
 
Apresenta-se a tabela de serviços e exames realizados pelo HAB no mês de maio 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 mai/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 12.131 
02.02.11.007-9 Dosagem de Tripsina Imunorreativa 4.160 
02.02.11.009-5 Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro 4.071 
02.02.11.010-9 Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro 3.909 
02.02.11.011-7 Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro 2 

T O T A L  24.301 

 
 
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 abril foram 
realizados 17 procedimentos. 
 
 
2.4.  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 a pacientes de cuidados paliativos. 
 
 
2.5.  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$ 3.610,89. 
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Código Tipo de Exame 
Valor 
Unit. 

Qte.  
Valor 
Total 

Local de 
Realização 

02.02.02.035-5 Eletroforese de HB 5,41  48 259,68  

HAB 
Não tem HPLC 15,65  98 1.533,70 

02.02.10.003-0 Pesquisa de translocação 32,48 17 552,16 
  Sub Total – HAB 

 
163 2.345,54 

 

02.02.07.005-0 Acido Valproico 15,65 4 62,60 

LACEN 

02.02.08.004-8 B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn 4,20 3 12,60 
02.02.07.015-8 Carbamazepina 17,53 5 87,65 
02.02.03.002-4  CD4/CD8 15,00 7 105,00 
02.02.07.018-2 Ciclosporina 58,61 7 410,27 
02.13.01.058-5 Elisa IGG p/sarampo             (*) 0,00 9 0,00 
02.02.07.022-0 Fenitoina 35,22 0 0,00 
02.02.07.012-3 Fenobarbital 13,13 2 26,26 
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 9 90,00 
02.13.01.056-9 Parvovírus IGG (B19)            (*) 0,00 4 0,00 
05.01.08.005-5 Tacrolimus 52,33 9 470,97 
02.02.03.038-5 Tcanis – Toxocara canis, sorologia 10,00 0 0,00 
  Sub Total – LACEN 

 
59 1.265,35 

 

  TOTAL GERAL 222 3.610,89   
 
 
 (*) valor zerado na Tabela SUS. Exames relacionados à Vigilância Epidemiológica de doenças de 
notificação compulsória. 

 
  
2.6. 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 2.259 

Número de receitas aviadas 2.658 
Número de itens dispensados 4.127 

Número de unidades dispensadas 122.623 
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF R$ 125.307,63 
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*) R$ 78.733,03 

Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB R$ 204.040,66 
 

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. 
 
 
2.7. 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. 
  
 
2.8. 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 abr/2015 mai/2015 
CRPPO – Comissão de Revisão do 
Prontuário do Paciente e Óbitos 

Mensal 15.04 20.05 

CT – Comitê Transfusional Bimestral 29.04 - 

CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica 
e Produtos para a Saúde 

Mensal 24.04 22.05 

CGRS – Comissão de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 

Bimestral 27.04 - 

CCIH - Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar 

Mensal 29.04 22.05 

 
 
2.9. 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.  
 
2.9.1.  Quadro de Pessoal Ativo 
 

Corpo Funcional  Total 
Cedidos pela SES     85 
Contratados CLT   562 

Ativos   647 
  
2.9.2. 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$ 540.398,02,  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 servidora Cristina Reis Moreira, médica 
pneumologista, solicitou a devolução à SES-DF, a partir de maio de 2015, das horas 
parciais que vinha cumprindo no HCB.   
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2.9.3. Limite de gastos com pessoas 
 
Ressalte-se que, conforme disposto na cláusula 6.1.13 do CG 01/2014 e observados os 
requisitos e parâmetros da legislação pertinente, o limite de despesas com salários e 
encargos é de 70% do valor de custeio anual. Após estudos que tomaram por base as 
referências legislativas correlatas, compreende-se que a sistemática para cálculo da 
Despesa Total com Pessoal – DTP é a soma do mês em referência com os 11 meses 
anteriores executados, tomando-se a média destes, de forma a apresentar uma real 
fotografia da evolução de execução físico-financeira. 
 
Assim, considerando esse entendimento, a média anual (somados os 11 meses 
anteriores e o mês de maio), atingiu-se 57,9% de gastos com pessoas. 
 
 
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 5.986 93,4% 

GRUPO II - Assistência Complementar Essencial 3.821 5.347 139,9% 

GRUPO III - Procedimentos Especializados 875 1.397 159,6% 

GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos 482 751 155,9% 

GRUPO V - Exames Laboratoriais 17.088 22.493 131,6% 

GRUPO VI - Exames de Bioimagem 1.098 1.539 140,1% 

GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia 36 58 159,5% 
 

Assistência Hospitalar 

GRUPO VIII - Saídas Hospitalares 55 71 130,2% 

 
 
 
4. METAS QUALITATIVAS 
 

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

98,7% 200 

4.3. Serviço de Atendimento 
ao Cliente / Ouvidoria 

Dar encaminhamento adequado a  80% 
das queixas apresentadas 

87,0% 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 

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 409 

Total 409 
 

Ecocardiografia 48 
Tomografia 244 

Total 292 
Meta: apresentar os dados 
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4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares 
 

Avaliações Qte. % 

Ótimo 338 74,0% 
Bom 113 24,7% 

Regular 6 1,3% 
Ruim 0 0,0% 

Péssimo 0 0,0% 
Não consigo avaliar 0 0,0% 

Total 457 100,0% 
Total Bom + Ótimo 451 98,7% 

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

Discriminação Qte 

Número de queixas apresentadas no mês 46 
Número de queixas resolvidas 40 
Número de queixas pendentes  6 

% de queixas resolvidas 87,0% 

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. 
 
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 
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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 

AB
SE

N
TE
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M

O
 T

O
TA

L 
   

(%
) 

AG
EN

DA
DA

S 

RE
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) 
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AB
SE

N
TE

ÍS
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O
 (%

) 
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S 
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AD

AS
 

AB
SE

N
TE

ÍS
M

O
 (%

) 

389 294 24,4  806 597 25,9  5.793 4.866 16,0  249 229 8,0  17,3 

Meta: apresentar os dados 
 
 

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar 
 
No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia 22.05.15, 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 
0,0% 20,5% 0,0% 

Cirurgias limpas (herniorrafias): 41 
Pacientes-dia: 394 

Utilização de CVC-dia: 81 
Utilização de CVC-dia: 81 
Casos de infecção CVC: 0 

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 

410 527 77,8% 
Meta: Apresentar os dados 

 
 
4.7 – Média de Permanência 
 

Número de pacientes/dia 
no mês 

Número de saídas 
hospitalares 

Média de Permanência 

410 69 5,9 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 69 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 

21 25 3 21 

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$ 5.180.933,28 e R$ 885,00 de 
despesas com investimentos. 
 

No mês, não houve repasse de recursos pela SES/DF. 
 
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 maio de 2015 foram concluídos 27 processos para aquisição de bens e 
serviços. Em 14 deles, ou seja, 51,9% do número total de processos, o HCB negociou o 
preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de 
R$ 27.610,31, equivalente a 7,86% 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   
 

Projetos de Pesquisa 
 
Em maio foram aprovados cinco projetos de pesquisa, para realização no HCB: 
 
9 “Análise do Modelo de Gestão – Hospital da Criança de Brasília José Alencar”; 
9 “Deficiência de PNP e a relevância do ácido úrico no ambulatório de imunologia: 

Relato de caso”; 
9 “Avaliação da velocidade de processamento da informação em crianças 

portadoras de doença falciforme”;  
9 “Leitura dialógica como meio de promover a participação social de crianças em 

tratamento em unidade de terapia endovenosa; e  
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9 “Distrofia muscular de Duchenne: Percepção da qualidade de vida dos 
portadores e seus cuidadores”.  
 

Em maio foram aprovados 3 projetos de pesquisa do HCB na Plataforma Brasil:  
 
9 “Avaliação de risco psicossocial em famílias de crianças em tratamento de 

doenças crônicas: Adaptação e validação do Psychosocial Assessment Tool (PAT)” 
(Fepecs); 

9 “Perfil epidemiológico da doença falciforme no Distrito Federal: Estudo da 
prevalência, morbidade e mortalidade no período 2007 a 2014” (Fepecs); 

9 “Obstrução da veia orta extra-hepática em crianças e adolescentes: aspectos 
epidemiológicos, clínicos e laboratoriais” (Fepecs). 

 
Programa de Iniciação Científica 
 
Os seis alunos selecionados em abril iniciaram suas atividades no mês de maio, 
conforme previsto.  
 
Laboratório de Biologia Molecular 
 
Foram desenvolvidas diversas atividades dentro do projeto de pesquisa realizado em 
cooperação com o INCA-Instituto Nacional de Câncer: “Estudo multi-institucional das 
leucemias infantis – contribuição dos marcadores imuno-moleculares na distinção de 
seus subtipos e fatores de risco etiopatogênicos.” 
 

No mês de maio foram recebidas 18 amostras, das quais foram isoladas células 
mononucleares. Dessas, 13 amostras eram de pacientes com leucemia e, dentre elas, 5 
foram submetidas ao exame diagnóstico, 3 eram para acompanhamento da evolução e 5 
foram apenas criopreservadas. Os laudos emitidos apontaram a presença da 
translocação, a saber: uma amostra positiva para t(9;22) – BCR/ABL p210 e duas 
amostras positivas para t(12;21) – ETV6/RUNX1. Em seis 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.  
 
Continua em andamento a pesquisa multicêntrica “Protocolo de Tratamento de 
leucemia Linfoblástica Aguda da Criança e do Adolescente – foco na Doença Residual 
Mínima, coordenada pelo Centro Infantil Boldrini. 
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Ensino  
  

Para cumprir o “estágio curricular obrigatório e campo de treinamento em serviço para 
programas de residência médica”, em maio foram recebidos no HCB 24 novos residentes 
e 12 novos internos de medicina da Universidade Católica de Brasília (sexto ano). O 
balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no HCB no mês de maio, 
incluindo aqueles que entraram em meses anteriores e permaneceram, foi de 133 
pessoas. 
 
Apoio a Protocolos, Estudos Cooperativos e Dados e Registro Hospitalar de Câncer 

 
No mês de maio foi realizada a leitura de todos os prontuários eletrônicos de pacientes 
atendidos em consulta médica pela neurocirurgia (227), ortopedia (38), pela oncologia 
(29) e pela hematologia (40), em busca dos casos novos de câncer (casos analíticos e não 
analíticos), admitidos ou em seguimento no hospital.  
 
Foram registrados 21 casos novos de câncer no mês de maio, que 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 64 APACs e foram solicitadas 12 APACs para casos novos. 
Verificou-se 206 pacientes em tratamento de quimioterapia, com a consequente 
abertura de APACs. 
 
Telemedicina 
 
Foram realizadas quatro Teleconferências de Oncologia Pediátrica nos dias 12, 14, 21 e 
28 de maio (Projeto Amar-te e Teleconferências Mensais de Casos Oncológicos 
Complexos), 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 “LMA e Hepatoblastoma”, “Melanoma metastático”, 
“Tumor sacrococcígeio” e “Tumor de Wilms”. 
 
Destaques 
 
No dia 6 de maio foi disponibilizado internamente o “Biblivre”, software livre para 
gestão de biblioteca e de imediato foi iniciada a catalogação do acervo da Biblioteca 
HCB.  
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9. COMUNICAÇÃO,  EVENTOS, MOBILIZAÇÃO E  VOLUNTARIADO 
 
Comunicação 
 
O destaque em maio foi o “I Encontro de Comunicação e Saúde do Hospital da Criança 
de Brasília José Alencar”, promovido em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito 
Federal. O evento foi aberto por autoridades do GDF, como o chefe da Casa Civil, Hélio 
Doyle e o secretario de Saúde João Batista de Sousa. Contou ainda com a participação de 
diversos profissionais de comunicação do GDF e da imprensa, como Júlio Mosquéra, 
repórter do Jornal Nacional da TV Globo, e Henrique Chaves, que coordena o “Balanço 
Geral”, programa da TV Record que lidera a audiência no seu horário. 
 

  
 
Em maio, o HCB foi mencionado pelo menos 6 vezes nos principais jornais impressos do 
Distrito Federal, em matérias relacionadas a eventos promovidos pela ABRACE-
Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e 
Hemopatias, ao evento de Comunicação do HCB e ao orçamento do Distrito Federal, 
dentre outros. O modelo de gestão do Hospital também passou a ser questionado em 
blogs, tendo em vista manifestações de representantes do governo favoráveis a 
expansão do modelo na rede de saúde do Distrito Federal.  Destaque para a matéria de 
uma página da colunista Jane Godoy, do Correio Braziliense, com elogios ao 
desempenho do Hospital.  
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Redes Sociais  
 
No mês de maio o HCB passou de 8.000 seguidores no Facebook. Com isso, milhares de 
pessoas receberam qualquer atividade da página, incluindo publicações, publicações de 
outras pessoas, anúncios para curtir página, menções e check-ins.   
 
Das três publicações feitas ao longo do mês, a que recebeu o maior número de 
interações foi a foto de uma das primeiras famílias atendidas no HCB. 

 
Eventos 
 
Eventos informativos / Assistenciais 
9 5 de maio – “Dia Mundial de Higienização das Mãos” -  funcionários do Serviço 

de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e do Serviço de Segurança e Medicina 
do Trabalho (SESMT) visitaram os diversos setores do Hospital, demonstraram 
como fazer a limpeza correta das mãos e com a ajuda de uma caixa de luz negra , 
puderam avaliar se a higienização tinha sido bem feita. A ação teve por objetivo 
conscientizar os funcionários do HCB, tanto da área assistencial quanto da 
administrativa, sobre a importância da manutenção das mãos sempre 
higienizadas para evitar contaminações; 
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9 29 de maio -  encerrando as atividades do I Encontro de Comunicação e Saúde do 
HCB, o médico psiquiatra Dr. Jairo Bouer, conhecido por sua participação em 
programas de auditório e televisão, participou de um bate papo com os 
pacientes jovens e adolescentes do Hospital e outros assistidos pela Rede; 
 

 

 

 

 
Seminários de Pesquisa 

 
9 8 de maio - "Estudo de gene MKRN3 em indivíduos portadores de puberdade 

precoce central idiopática residentes no Distrito Federal e Entorno"; e 
 

9 15 de maio - “Avaliação da velocidade de processamento da informação em 
crianças portadoras de Doença Falciforme”. 

 
 Eventos Técnico-Científicos 

 
9 20 a 22 de maio -  “IV Semana de Enfermagem do Hospital da Criança de Brasília” 

– foram promovidas palestras e debates com profissionais do HCB e convidados 
da área de Saúde. Dentre eles, o gerente interino da Rede SES/DF, Sandro 
Rogério, e a Coordenadora de Imagem e Radioterapia do Graacc de São Paulo, 
Juliana Pepe; 
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9 23 de maio - “Paciente refratário. Qual o Próximo Passo?” – tema da palestra 
sobre Avanços na Abordagem da Epilepsia Refratária, destinada a médicos 
neuropediatras e neurocirurgiões e contou com um palestrante da Unifenas de 
Belo Horizonte,  Dr. Ariovaldo Alberto da Silva Jr ;  

 

 
    
9 27 de maio -  “Abordagem multidisciplinar de desafios pediátricos complexos - a 

experiência  do  Children´s  Hospital  de  Ohio”.  A  palestra  foi  conduzida  pelo 
Dr. Rama Jayanthi, chefe do Serviço de Urologia Pediátrica do Nationswide 
Children´s Hopsital de Ohio (Columbus); 
 

 
 

Eventos Culturais 
  

9 27 de maio - além das apresentações semanais nas brinquedotecas e internação,  
o grupo “Projeto Musical” prevê uma atração especial de música toda última 
quarta de cada mês. Em maio os convidados especiais foram o violinista e 
professor da Escola de Música de Brasília Alisson Takaky  e o harpista Halisson 
Nogueira, acompanhados pelo músico Alan Cruz, responsável pelo projeto; 
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Visitas técnicas, visitas guiadas e reuniões  

 
9 12 de maio – visita do Sr. Thomas Gentilli, representante da empresa de pesquisa 

clínica PRA Health Sciences; 
 
9 19 e 26 de maio – visita de 77 alunos do curso de medicina da FACIPLAC, com o 

objetivo de conhecer a estrutura e os serviços do hospital; 
  

9 21 de maio – visita da Professora Izane, do Curso de psicologia do UNICEUB, para 
conhecer o Hospital e entendimentos finais sobre o estágio de alunos na área de 
psicologia organizacional;  

 
Cine Clube HCB 
 
No mês de maio foram exibidos 150 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.  
 
Voluntariado  
 
O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria 
com a ABRACE. O HCB fechou o mês com 143 voluntários atuantes, distribuídos nos 
grupos conforme quadro abaixo:  
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Grupos de Atuação    Nº de Voluntários       
Alegria, Alegria 34 
AME - Arte, Movimento e Expressão  1 
Amigo do Leito 33 
Anjos em Ação 2 
Contadores de Histórias 21 
Cuidando do Acompanhante 2 
Fique ligado! (jornalzinho do adolescente) 3 
Lojinha ABRACE 14 
Posso Ajudar?! 6 
Sinfonia da Saúde 3 
Terapias Integrativas – BodyTalk 3 
Terapias Integrativas – Reiki 21 
Total 143 

 
 

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

Brasília DF, 15 de maio de 2015 


