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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 agosto 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 agosto 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:
04.08.2015 – OF. SUPEX 814 (GAB) – Encaminha certidões
04.08.2015 – OF. SUPEX 815 (GAB) – Redução de jornada Dra. Janaina
05.08.2015 – OF. SUPEX 818 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC´s quimio
11.08.2015 – OF. SUPEX 820 (HRAN) – Banco de horas
11.08.2015 – OF. SUPEX 821 (CSNB02) – Banco de horas
11.08.2015 – OF. SUPEX 822 (HBDF) – Banco de horas
11.08.2015 – OF. SUPEX 823 (CSB1) – Banco de horas
11.08.2015 – OF. SUPEX 824 (HAB) – Banco de horas
11.08.2015 – OF. SUPEX 825 (HBDF) – Frequência Dra. Cristina Reis Banco de horas
11.08.2015 – OF. SUPEX 826 (HMIB) – Banco de horas
11.08.2015 – OF. SUPEX 827 (HRBZ) – Banco de horas
11.08.2015 – OF. SUPEX 828 (HRPA) – Banco de horas
11.08.2015 – OF. SUPEX 829 (HRAN) – Banco de horas
11.08.2015 – OF. SUPEX 830 (HRT) – Banco de horas
11.08.2015 – OF. SUPEX 831 (HRAN) – Banco de horas
11.08.2015 – OF. SUPEX 832 (Núcleo de Imunização) – Banco de horas
11.08.2015 – OF. SUPEX 833(DIPPS) – Implantação do Bloco II p/funcionamento do HCB
14.08.2015 – OF. SUPEX 840 (HRAN) – Encaminha Relatório Mensal- Julho
25.08.2015 – OF. SUPEX 858 (DIPPS) – Solicita cópia das plantas do bloco II em autocad
24.08.2015 – OF. SUPEX 859 (HRC) – Frequência de residentes
24.08.2015 – OF. SUPEX 860 (HRPA) – Frequência de residentes
24.08.2015 – OF. SUPEX 861 (UNB) – Frequência de residentes
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24.08.2015 – OF. SUPEX 862 (HBDF) – Frequência de residentes
24.08.2015 – OF. SUPEX 863 (UCB) – Frequência de residentes
24.08.2015 – OF. SUPEX 864 (HUB) – Frequência de residentes
24.08.2015 – OF. SUPEX 865 (HMIB) – Frequência de residentes
24.08.2015 – OF. SUPEX 866 (UNB- FUB) – Frequência de residentes
26.08.2015 – OF. SUPEX 878 (ASJUD) – Resposta despacho n° 2317.2015
26.08.2015 – OF. SUPEX 879 (GAB) – Redução de jornada Silvia Coutinho
26.08.2015 – OF. SUPEX 880 (SUPRAC) – Designação de enfermeiro apoio Bloco II
26.08.2015 – OF. SUPEX 881 (SUTIS) – Acesso p/cadastrar medicamentos no TrakCare
26.08.2015 – OF. SUPEX 882 (ASJUD) – Resposta despacho 2318.2015
26.08.2015 – OF. SUPEX 883 (ASJUD) – Resposta despacho 2335.2015
26.08.2015 – OF. SUPEX 884 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC´s quimio
28.08.2015 – OF. SUPEX 893(GAB) – Reiterando Cessão da Dra. Aline Islabão
31.08.2015 – OF. SUPEX 888 (SUPRAC) – Atualiza relação de empréstimo de Mat e Med.

2.2.

Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

Apresenta-se a tabela de serviços e exames realizados pelo HAB no mês de agosto 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

ago/15

02.02.11.004-4

Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)

02.02.11.006-0

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

02.02.11.007-9

Dosagem de Tripsina Imunorreativa

4.176

02.02.11.009-5

Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro

4.095

02.02.11.010-9

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

3.904

02.02.11.011-7

Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro
TOTAL

29
12.516

1
24.721

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 julho foram
realizados 15 procedimentos.
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2.3.

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 5 visitas domiciliares a pacientes de cuidados paliativos.

2.4.

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$ 4.711,21.

Código
02.02.02.035-5
Não tem
02.02.10.003-0

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

Valor
Unit.

Tipo de Exame

Qte.

Valor
Total

Local de
Realização

Eletroforese de HB
HPLC
Pesquisa de translocação
Sub Total – HAB

5,41
15,65
32,48

46
117
28
191

248,86
1.831,05
909,44
2.989,35

HAB

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

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

5
3
4
2
8
10
0
3
0
0
29
3
14
0
81

78,25
12,60
70,12
30,00
468,88
0,00
0,00
39,39
0,00
0,00
290,00
0,00
732,62
0,00
1.721,86

LACEN

272

4.711,21

TOTAL GERAL

(*) valor zerado na Tabela SUS. Exames relacionados à Vigilância Epidemiológica de doenças de
notificação compulsória.
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2.5.

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:
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

2.285
2.642
4.607
159.192
R$ 124.617,91
R$ 65.796,98
R$ 190.414,89

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.

2.6.

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.
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2.7.

Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

Periodicidade

jul/2015

ago/2015

Mensal

27.07

28.08

Bimestral

13.07(*)

28.08

Mensal

27.07

26.08

CGRS – Comissão de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos

Bimestral

-

27.08

CCIH - Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar

Mensal

22.07

26.08

CRPPO – Comissão de Revisão do
Prontuário do Paciente e Óbitos
CT – Comitê Transfusional
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica
e Produtos para a Saúde

(*) conforme informado nos relatórios anteriores, a reunião realizada em 13 de julho foi relativa
ao mês de junho.

2.8. 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.
2.8.1. Quadro de Pessoal Ativo
Corpo Funcional
Cedidos pela SES
Contratados CLT
Ativos

Total
84
559
643

2.8.2. 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.
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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$ 483.831,22, já incluídos os encargos e provisões.

2.8.3. 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 agosto), atingiu-se 60,1% 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 21 dias úteis.
Grupos de Assistência

Meta

Realizado

%

6.729
4.012
919
506
17.943
1.153
38

6.767
6.262
1.449
888
22.216
1.576
77

100,6%

57

79

137,9%

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

156,1%
157,6%
175,5%
123,8%
136,7%
201,7%

Assistência Hospitalar
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares
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4. METAS QUALITATIVAS
Apresenta-se as metas de qualidade, bem como a pontuação para cada um dos
indicadores.
INDICADOR

Meta

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

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

4.4. Taxa de absenteísmo

Apresentar mensalmente a mensuração

4.5. Controle de Infecção
Hospitalar

Apresentar mensalmente ata de reunião
e dados

% Realizado

Pontos

100%

100

100%

200

88,5%

100

Dados
apresentados
Dados
apresentados
Dados
apresentados
Dados
apresentados

100
100

4.6. Taxa de Ocupação

Apresentar mensalmente os dados

4.7. Média de Permanência

Apresentar mensalmente os dados

4.8. Taxa de Mortalidade
Hospitalar institucional
(TMH)

Apresentar mensalmente os dados

Dados
apresentados

100

4.9. Registro Hospitalar de
Câncer - RHC

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

100
100

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.
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Procedimento
Consultas Médicas de Especialidades
Total

Ofertado
571
571

Ecocardiografia
Tomografia

51
236
287

Total
Meta: apresentar os dados

4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares
Avaliações

Qte.

Ótimo
400
Bom
57
Regular
0
Ruim
0
Péssimo
0
Não consigo avaliar
0
Total
457
Total Bom + Ótimo
457
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo

%
87,5%
12,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%

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

26
23
3
88,5%

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

24,2

6.407 5.506

14,1

216

ABSENTEÍSMO (%)

592

REALIZADAS

781

AGENDADAS

ABSENTEÍSMO (%)

16,5

ABSENTEÍSMO (%)

REALIZADAS

480

REALIZADAS

AGENDADAS

575

AGENDADAS

ABSENTEÍSMO (%)

CONSULTAS
SUBSEQUENTES /
RETORNO

REALIZADAS

PRIMEIRA
CONSULTA
INTERNA

AGENDADAS

PRIMEIRA
CONSULTA
EXTERNA

PARECER
ESPECIALIZADO /
ADMISSÃO EM
PROGRAMA /
CONSULTA DE
EGRESSO

ABSENTEISMO TOTAL (%)

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês

189 12,5 15,2

Meta: apresentar os dados

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar
No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia 22.07.15, cuja ata está no Anexo VI.
CVC

IAVC

Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico

Taxa de utilização de cateter
venoso central

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

0,0%

19,5%

0,0%

ISC (*)

Cirurgias limpas (herniorrafias): 45

Pacientes-dia: 348
Utilização de CVC-dia: 68

Meta: Apresentar os dados
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Utilização de CVC-dia: 68
Casos de infecção CVC: 0

(*) 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
382

Número de leitos/dia

Taxa de Ocupação

527
Meta: Apresentar os dados

72,5%

4.7 – Média de Permanência
Número de pacientes/dia
no mês
382

Número de saídas
hospitalares
85
Meta: Apresentar os dados

Média de Permanência
4,5 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

85
Meta: Apresentar os dados

0

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

31

14

2

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$ 5.391.866,63 e não houve
desembolso com investimentos.
No mês, houve repasse de recursos pela SES/DF no valor de R$ 6.676.137,00 referente a
custeio (valor complementar da décima quarta parcela e valor parcial da décima quinta
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.
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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.
No mês de agosto de 2015 foram concluídos 20 processos para aquisição de bens e
serviços. Em 18 deles, ou seja, 90% do número total de processos, o HCB negociou o
preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de
R$ 154.726,40, equivalente a 6,1% do valor inicial.

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS
Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1, item “e” do Contrato de Gestão 001/2014 informase que, para que as devidas providências a cargo dessa SES-DF, conforme cláusula
8.1.17, os bens recebidos no mês encontram-se relacionados no Anexo XI.

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB
Tendo em vista que no dia 07.07.2015 foi emitido o alvará de construção, no mês de
agosto a equipe do HCB se reuniu com representantes da SES e da WFO com o objetivo
de dar andamento a atividades específicas relacionadas ao planejamento do Bloco II,
especialmente no que se refere ao plano de implantação do projeto, que teve o dia 3 de
agosto de 2015 como dia 1 do cronograma.
Ressalte-se que 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
Laboratório de Biologia Molecular
Continuam sendo desenvolvidas atividades 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”, e da 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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A partir deste mês, o laboratório começou a receber também amostras de líquor para
pesquisa de translocações por RT-PCR. As amostras de aspirado de medula óssea e
líquor são coletadas no centro cirúrgico do próprio hospital, em pacientes com suspeita
diagnóstica de leucemia, amostras de seguimento e suspeita de recaída.
Ensino
Para cumprir o “estágio curricular obrigatório e campo de treinamento em serviço para
programas de residência médica”, em agosto foram recebidos 13 novos residentes, 13
novos internos de medicina (sexto ano) e 8 novos estagiários de graduação. O balanço
de residentes, estagiários e internos estagiando no HCB no mês de agosto, incluindo
aqueles que iniciaram em meses anteriores e permaneceram, foi de 115 pessoas.
Apoio a Protocolos, Estudos Cooperativos e Dados e Registro Hospitalar de Câncer
No mês de agosto foi realizada a leitura de todos os prontuários eletrônicos de pacientes
atendidos em consulta médica pela neurocirurgia (237), ortopedia (50), oncologia (35),
hematologia (27) e Cirurgia Pediátrica (50), em busca dos casos novos de câncer (casos
analíticos e não analíticos), admitidos ou em seguimento no hospital.
Foram registrados 31 casos novos de câncer no mês de agosto, 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 52 APACs e foram solicitadas 4 APACs para casos novos.
Verificou-se 188 pacientes em tratamento de quimioterapia, com a consequente
abertura de APACs.
Telemedicina
Foram realizadas três reuniões de Oncologia Pediátrica nos dias 6, 13 e 20 de agosto
(Projeto Amar-te, Teleconferências Mensais de Casos Oncológicos Complexos), que
contaram 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 “Gastrinoma” e “TCG”. O HCB foi responsável por apresentar
um caso clínico para o grupo, conduzido pelo médico oncologista José Carlos Martins
Córdoba.
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9. COMUNICAÇÃO, EVENTOS, MOBILIZAÇÃO E VOLUNTARIADO
Comunicação
Em agosto, o HCB foi mencionado 13 vezes nos principais veículos de comunicação do
Distrito Federal. As notícias trataram da ampliação do HCB, do lançamento da campanha
McDia Feliz e de entrevista do governador Rodrigo Rollemberg que citou a nomeação do
superintendente do HCB como conselheiro da saúde do DF. Destaque para a transmissão
ao vivo da Rede Record, exibida no dia 22, sobre a qualidade do atendimento realizado
no Hospital.

Redes Sociais
No mês de julho o HCB passou de 8.700 seguidores no Facebook. Com isso, mais de
108.000 pessoas receberam qualquer atividade da página, incluindo publicações,
publicações de outras pessoas, anúncios para curtir página, menções e check-ins.
Das seis publicações feitas ao longo do mês, a que recebeu o maior número de
interações foi sobre o atendimento do musicoterapeuta Cláudio Vinicius e da cantora
Lucina a um paciente da internação do HCB.
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Eventos
Eventos de autocuidado sustentado
Aula obrigatória para todos os pacientes ou responsáveis, com o objetivo de esclarecer e
educar sobre as doenças e como lidar com elas. Com a aquisição de conhecimentos a
respeito da doença há melhora da adesão ao tratamento e obtêm-se melhores
resultados. No mês foram realizadas:
4 de agosto - Asma e outras alergias respiratórias;
8 de agosto - Dermatite Atópica;

Eventos Institucionais e de Parceiros
7 de agosto – Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do HCB: Os membros
eleitos para a Comissão de Ética de Enfermagem do HCB, gestão 2015/2017,
tomaram posse em solenidade que contou com a presença do Superintendente
Executivo do HCB, Renilson Rehem, do Superintendente Executivo Adjunto,
Gilson Andrade, do Vice-Presidente da Comissão de Ética do Conselho Regional
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de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF), Paulo Mendes Bezerra, e da
Coordenadora de Enfermagem do HCB, Érica Fontes;

19 de agosto - Assinatura do Termo de Compromisso entre o Instituto Ronald
McDonald e Abrace: O Instituto Ronald McDonald oficializou a parceria com a
Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer
e Hemopatias (Abrace) em prol da melhoria da qualidade de vida de crianças e
adolescentes com câncer. Estavam presentes o governador do Distrito Federal,
Rodrigo Rollemberg, a presidente da Abrace, Ilda Peliz e o gerente geral do
Instituto Ronald McDonald, Roberto Mack. Na ocasião, também foi lançada
oficialmente a 27ª edição da campanha McDia Feliz.

26 de agosto - Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica: Uma vez por ano, a
Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica (Cipe) se reúne para prestar
homenagem aos cirurgiões pediátricos que se destacam no cenário nacional pela
sua história de vida e carreira. Este ano, a reunião aconteceu no Hospital da
Criança de Brasília a convite do cirurgião pediátrico Dr. Helio Buson e teve como
homenageados o Dr. Ruy Bayma Archer da Silva, ex-chefe da Unidade de Cirurgia
Pediátrica do Hospital Jesus (RJ), e o Dr. Célio Rodrigues Pereira, ex-chefe da
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Unidade de Cirurgia Pediátrica do Hospital de Base do DF. Os dois foram
entrevistados pelo Presidente da CIPE, Dr. José Roberto Baratella. Na ocasião, os
presentes puderam conhecer um pouco da história e trajetória dos avanços da
cirurgia pediátrica no Brasil, pelos relatos dos homenageados;

Eventos Comemorativos, Culturais e Festivos
5 de agosto - Coral Leve Música: em comemoração ao Dia Nacional da Saúde e à
data de nascimento de Oswaldo Cruz, o Coral Leve Música, junto com o coral
Cantareiros, se apresentou no HCB com um repertório repleto de músicas da
Disney e canções emblemáticas voltadas para o público infanto-juvenil. Os 12
integrantes, jovens estudantes de escolas de musicas, se apresentarem no Hall e
circularam por todo o Hospital;

14 de agosto - Festa dos Diabéticos: “Venha festejar a vida, fazer novos amigos e
viver grandes emoções !!” Este foi o tema do passeio e festa de confraternização
dos pacientes do Programa de Diabetes do HCB, que teve por objetivo reunir os
pacientes e seus familiares para um momento lúdico. O passeio/festa começou
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cedo, com um passeio de ônibus pelos principais monumentos de Brasília,
conduzido por guias voluntários. Do último ponto, o Palácio da Alvorada, foram
para a Casa de Festas Megamundo, onde uma festa mágica, repleta de
brinquedos, atividades e personagens da Disney os aguardava. Ao longo da festa,
pacientes, pais, mães e avós puderam trocar ideias, vivências e experiências até
as 14h. Tanto o passeio quanto festa foram custeados pelos parceiros, sem ônus
para o HCB;

21 de agosto - Dia do Folclore: para comemorar o Dia do Folclore, o grupo
Sensação Paraense, formado por crianças e adolescentes, apresentou danças
folclóricas típicas da região norte do Brasil, trazendo o colorido e encantamento
do Boi de Parintins e do Carimbó do Pará;

26 de agosto - Hall do Hospital - Apresentação mensal do Remédio Musical:
cumprindo a agenda do projeto Remédio Musical, que prevê uma apresentação
com artistas convidados toda última quarta do mês, os cantores Brena Lee e
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Carlos Henrique se apresentaram no Hall do Hospital, com um repertório lúdico
do cancioneiro popular brasileiro voltado para as crianças;

29 de agosto - McDia Feliz: funcionários do HCB, que mais uma vez foi um dos
anfitriões do McDia Feliz, realizou uma série de atividades culturais e lúdicas no
Píer 21, como forma de atrativo e divulgação da campanha organizada pela
ABRACE em parceria com o Instituto Ronald Mc Donalds.

Eventos Científicos
31 de agosto a 1º de setembro - I Exposição de Tecnologia em Reabilitação
Multidisciplinar do HCB: com o objetivo de divulgar as novas tecnologias em
reabilitação multidisciplinar existentes no mercado. O evento contou com uma
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exposição no Hall do HCB com estandes de empresas do setor e uma
programação de palestras e oficinas no auditório;

Visitas guiadas

17 de agosto - Visita Social: por ocasião do McDia Feliz, funcionárias da
lanchonete McDonald’s vieram conhecer a estrutura e trabalho do Hospital, por
ter sido ele um dos beneficiados com a campanha;

27 de agosto - cantora Lucina: convidada pelo Musicoterapeuta Cláudio Vinícius,
a cantora Lucina visitou os pacientes da Internação e UTE, onde os dois cantaram
e tocaram músicas infantis, folclóricas e autorais;
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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 103 voluntários atuantes, distribuídos nos
grupos conforme quadro abaixo:
Grupos de Atuação
Alegria, Alegria
AME - Arte, Movimento e Expressão
Amigo do Leito
Anjos em Ação

Nº de Voluntários
22
1
26
3

Contadores de Histórias
Cuidando do Acompanhante
Cuidando do Cuidador
Fique ligado! (jornalzinho do adolescente)
Lojinha ABRACE
Posso Ajudar?!
Sinfonia da Saúde
Terapias Integrativas – BodyTalk
Terapias Integrativas – Reiki
Total

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

Brasília DF, 15 de setembro de 2015
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13
1
1
3
7
7
1
2
16
103

