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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 setembro 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. Primeiro termo aditivo ao Contrato de Gestão 01/2014 
 
No dia 25 de setembro de 2015 foi celebrado o primeiro termo aditivo  ao Contrato de 
Gestão 01/2014 (DODF 190, de 1º.10.2015), do qual se destacam as principais 
alterações: 

9 Reajusta em 7,7% o valor da parcela mensal, retroativo a março de 2015. Passa 
de R$ 6.676.137,00 para  R$ 7.190.199,55; 

9 Cláusula 5.5.2 – altera a relação com a CACG, agora subordinada à SUPRAC; 
9 Cláusula 5.9 - altera o plano de implantação (mantém 10 fases).  

o A fase 1 terá 3 subfases:  
� mar 2014 a fev 2016 – operação do Bloco I 
� mar a jun 2016 -   preparação para abertura do Bloco II 
� jul a set 2016 -   transferência da atividade cirúrgica e do serviço 

de internação do Bloco I para o Bloco II;  
o A fase 2 terá início em outubro 2016, com a transferência da Unidade de 

Pediatria do HBDF. A Fase 2 será iniciada 90 dias após a conclusão da obra 
e recebimento do prédio pelo ICIPE; 

o Implantação total em 2 anos. Fase 10 - previsto para outubro 2018; 
9 Cláusula 6.1.5 – prioriza as atividades assistenciais para pacientes do HCB e, de 

acordo com possibilidade disponibilizar quantitativos pactuados com a CACG; 
9 Cláusula 6.1.13 – complementa que o limite de despesas com salários e encargos 

em até 70% será aferido pelo somatório de despesas do mês com os 11 meses 
anteriores; 

9 Cláusula 9.2 – altera a disposição dos  repasses  para custeio; 
9 Cláusula 9.4 – altera a disposição dos  repasses para investimento sem alterar o 

valor global  (R$ 5 milhões em 2015 e R$ 14 milhões em 2016); 
9 Cláusula 10.1 – altera o índice de reajuste para IPCA; 
9 Outras alterações: incluído hemoterapia no Grupo 3 de procedimentos. 
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Com as  alterações  nesses  itens,   houve redução de 12,58% do  valor  global  do  
contrato    de     gestão     para     R$ 655.224.901,53.     O     inicialmente    previsto    era 
R$ 737.660.940,00. 

 
 

2.2. Bloco II - Cápsula do tempo 
 
No dia 9 de setembro houve solenidade de inauguração oficial da obra do Bloco II, que 
contou com a presença do Governador Rollemberg e esposa, Dra. Deisi Kusztra, 
presidente da WFO-World Family Organization, Sra. Ilda Peliz, presidente da ABRACE, Sr. 
Fábio Gondim, Secretário de Saúde, Sr. Julio Peres, Secretário de Infraestrutura,  Sr. 
Newton Alarcão, Diretor Presidente do ICIPE, Dr. Renilson Rehem, Superintendente 
Executivo do HCB e duas deputadas distritais, dentre outras autoridades. No evento, foi 
“enterrada” uma cápsula do tempo (tubo de pvc hermeticamente fechado), para ser 
aberta daqui a 50 anos. A cápsula guarda documentos sobre a história do HCB, plantas 
arquitetônicas do Bloco II e cartas com expectativas de funcionários e pacientes  para  o  
futuro  do  hospital.  
 

 

 
 

 
 

2.3. Semana da Pátria 
 
O HCB comemorou com as crianças a Semana da Pátria, de 7 a 11 de setembro, 
promovendo atividades diversas: desenhos da bandeira do Brasil, montagem de painéis, 
confecção de bandeirinhas e participação na apresentação da Banda de Música do 
Batalhão de Polícia do Exército Brasileiro.  
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2.4. Semana da primavera 

 
Os pacientes do HCB comemoraram a entrada da primavera com atividades de pintura 
coletiva nos vidros das brinquedotecas com motivos primaveris, dobradura de flores, 
brincadeira “A linda rosa juvenil” e desfile da primavera, dentre outras.  
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2.5. 2º Encontro de Farmacêuticos do DF 
 
O HCB foi classificado em 1º lugar na categoria “”Experiência Profissional Relevante” no 
prêmio concedido no 2º Encontro de Farmacêuticos do DF, no  I Congresso de Farmácia 
no Distrito Federal, que ocorreu nos dias 23 a 25.09.2015. 
 

 
 
 

2.6. Errata relatório mensal agosto 2015 item 4.9 – Metas Qualitativas - Registro 
Hospitalar de Câncer - RHC 
 
No relatório do mês de agosto, no item 4.9 – Metas Qualitativas -  Registro Hospitalar de 
Câncer - RHC foram informados 31 casos novos de câncer. No entanto, faz-se necessária 
correção, pois dois deles não foram confirmados, ficando um total de 29 casos novos de 
câncer confirmados no mês de agosto de 2015. 
 
 
2.7. Considerações sobre o Ofício 004/2015 CACG 001/2014, de 18.09.2015 

 
O HCB recebeu em 25.09.2015 o Ofício 004/2015 CACG 001/2014 de 18.09.2015, que 
analisa o cumprimento das metas qualitativas e quantitativas referentes ao Contrato de 
Gestão 001/2014, no período de janeiro a junho de 2015. 
 
Está-se estudando todos os apontamentos ali elencados, com o objetivo de apurar e 
elucidar as divergências, para resposta formal à CACG, via ofício. 
 
Permitimo-nos destacar e discordar de dois pontos relatados no ofício acima citado: 
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1. Em seu primeiro parágrafo: “...identificou divergências entre os dados informados e 
os constantes nas bases de dados dos Sistemas de Informação do Ministério da 
Saúde.” 
 

A Cláusula 17 do Contrato de Gestão 01/2014 que trata do “Acompanhamento e da 
Validação de Resultados” prevê que “.... A produção ficará sujeita à validação da CACG 
da SES-DF, podendo (grifo nosso) esta lançar de auxílio captado através de subsídios 
fornecidos pelas informações lançadas nos Sistemas do SUS-DF(SIH e SIA) e 
eventualmente complementada por vistorias técnicas in loco”. 

 
Dessa forma, o nosso entendimento e também da CACG em discussões anteriores, é que 
as informações dos Sistemas do SUS-DF devem servir apenas como fonte de consulta e 
não devem prevalecer como resultado final. 

 
2. Em seu segundo parágrafo: “...foram identificadas as divergências nas 
informações fornecidas de diversos grupos de procedimentos conforme identificadas na 
tabela 01, que impactam no cumprimento das metas quantitativas do CG no. 001/2014.” 
 
Em levantamento preliminar realizado pelo HCB, mesmo com as divergências 
verificadas, os quantitativos levantados pela CACG não impactam no cumprimento de 
metas. No período avaliado, as metas de todos os grupos foram superadas, excetuando-
se  o Grupo I que superou o limite mínimo de 90%, à exceção do mês de junho, que ficou 
em 89,6%, porém sem reflexo no total da pontuação. 
 
 
2.8. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês de setembro 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. Neste mês foram enviados à 
SES-DF: 

9 03.09.2015 – OF. SUPEX 921 (GAB) – Encaminha certidões 
9 23.09.2015 – OF. SUPEX 922 (SUPRAC) – Devolução carga horária Dr. Técio 
9 04.09.2015 – OF. SUPEX 924 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC´s quimio 
9 08.09.2015 – OF. SUPEX 928 (SULIS) – Resp.Memo Cir. 05- Relatório de Infraestrutura 
9 14.09.2015 – OF. SUPEX 961 (CACG) – Encaminha relatório mensal agosto 
9 14.09.2015 – OF. SUPEX 962 (CACG) – Encaminha relatório quadrimestral 
9 18.09.2015 – OF. SUPEX 972(Centro de Saúde Lago Norte) – Banco de horas 
9 18.09.2015 – OF. SUPEX 973 (CSNB02) – Banco de horas 
9 18.09.2015 – OF. SUPEX 974 (HBDF cardiologia) – Banco de horas 
9 18.09.2015 – OF. SUPEX 975 (CSB01) – Banco de horas 
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9 18.09.2015 – OF. SUPEX 976 (Hospital de Apoio) – Banco de horas 
9 18.09.2015 – OF. SUPEX 977 (HBDF) – Banco de horas 
9 18.09.2015 – OF. SUPEX 978 (HRAN) – Banco de horas 
9 18.09.2015 – OF. SUPEX 979 (HRT) – Banco de horas 
9 18.09.2015 – OF. SUPEX 980 (Núcleo de Imunização) – Banco de horas 
9 18.09.2015 – OF. SUPEX 981 (HMIB) – Banco de horas 
9 18.09.2015 – OF. SUPEX 982(HRBZ) – Banco de horas 
9 18.09.2015 – OF. SUPEX 983 (NPAC) – Banco de horas 

 
2.9. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB 
 
Apresenta-se a tabela de serviços e exames realizados pelo HAB no mês deste relatório e 
incluídos no BPA do HCB, mas não computados nos quantitativos apresentados pelo HCB 
para aferição de cumprimento de metas quantitativas. 
 

Código Procedimento set/15 

02.02.11.004-4 Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio) 30 

02.02.11.006-0 Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina 12.662 

02.02.11.007-9 Dosagem de Tripsina Imunorreativa 4.262 

02.02.11.009-5 Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro 4.174 

02.02.11.010-9 Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro 3.990 

02.02.11.011-7 Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro 0 

T O T A L  25.118 

 
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 anterior foram 
realizados 12 procedimentos. 
 
 
2.10.  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.  
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Além dessas, são realizadas visitas a pacientes da hemodiálise e da triagem neonatal.  
 
Neste mês foram realizadas 5 visitas domiciliares, sendo 4 a pacientes de cuidados 
paliativos e 1 a paciente da hemodiálise. 
 
 
2.11.  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$ 4.366,51. 
 

Código Tipo de Exame 
Valor 
Unit. 

Qte.  
Valor 
Total 

Local de 
Realização 

02.02.02.035-5 Eletroforese de HB 5,41  33 178,53  

HAB 
Não tem HPLC 15,65  100 1.565,00 

02.02.10.003-0 Pesquisa de translocação 32,48 21 682,08 
  Sub Total – HAB 

 
154 2.425,61 

 

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 7 29,40 
02.02.07.015-8 Carbamazepina 17,53 2 35,06 
02.02.03.002-4  CD4/CD8 15,00 9 135,00 
02.02.07.018-2 Ciclosporina 58,61 12 703,32 
02.13.01.058-5 Elisa IGG p/sarampo             (*) 0,00 12 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 1 10,00 
02.02.03.086-5 Leishmaniose – teste rápido 10,00 1 10,00 
02.02.07.029-8 Metotrexato 10,00 26 260,00 
02.13.01.056-9 Parvovírus IGG (B19)            (*) 0,00 1 0,00 
05.01.08.005-5 Tacrolimus 52,33 12 627,96 
02.02.03.038-5 Tcanis – Toxocara canis, sorologia 10,00 1 10,00 
  Sub Total – LACEN 

 
92 1.940,90 

 

  TOTAL GERAL 246 4.366,51   
 
 (*) valor zerado na Tabela SUS. Exames relacionados à Vigilância Epidemiológica de doenças de 
notificação compulsória. 
 
 

2.12. 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 



11 
 

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 2.268 

Número de receitas aviadas 2.692 
Número de itens dispensados 4.285 

Número de unidades dispensadas 117.558 
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF R$ 94.610,00 
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*) R$ 72.044,43 

Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB R$ 166.654,43 
 
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. 
 
 
2.13. 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. 
 
 
2.14. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes  
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As Comissões Permanentes do Hospital executam regularmente suas atividades e foram 
realizadas as seguintes reuniões: 
 
 
 

Comissão  Periodicidade ago/2015 set/2015 
CRPPO – Comissão de Revisão do 
Prontuário do Paciente e Óbitos 

Mensal 28.08 22.09 

CT – Comitê Transfusional Bimestral 28.08 - 

CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica 
e Produtos para a Saúde 

Mensal 26.08 23.09 

CGRS – Comissão de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 

Bimestral 27.08 - 

CCIH - Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar 

Mensal 26.08 23.09 

 
 
2.15. 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.  
 
 
2.15.1. Quadro de Pessoal Ativo 
 

Corpo Funcional  Total 
Cedidos pela SES  82 
Contratados CLT 559 

Ativos 641 
 
 
2.15.2. 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$ 603.807,04,  já incluídos os encargos e provisões.  
 
Ressalte-se que a diferença no número de servidores cedidos SES, verificada entre este 
mês e o anterior, deve-se ao fato de que a servidora Danielle Correa dos Santos 
Maroclo, médica cirurgiã pediátrica, solicitou à SES-DF exoneração a partir de 
02.09.2015, referente à sua matrícula 193.025-7 e que o servidor Tecio de Araújo Couto 
solicitou a devolução à SES-DF, a partir de 02.09.2015, das horas parciais que vinha 
cumprindo no HCB (OF SUPEX 922/2015, de 23.09.2015, do HCB).  
 
2.15.3. 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 setembro), atingiu-se 57,3% de gastos com pessoas. 
 
 
 
3. METAS QUANTITATIVAS – dados preliminares  
 
Conforme previsto no Contratod e Gestão 01/2014, até a inauguração do Bloco II do HCB 
estarão em funcionamento os serviços constantes nos Grupos de I a VIII e as metas dos 
Grupos I a VII terão como referência a produção nos dias úteis. 
 
Ressalte-se que os dados relacionados às metas quantitativas apresentados neste 
relatório são preliminares, tendo em vista que o processo de apuração e fechamento das 
informações é todo manual, não sendo possível sua conclusão antes do décimo dia útil 
do mês. Dessa forma, os ajustes que se fizerem necessários serão informados no 
relatório do mês subsequente, no item “Atividades, ocorrências e outros aspectos 
relevantes”. 
 
Demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado no mês, informando que 
foram computados 21 dias úteis. 
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Grupos de Assistência Meta Realizado %  
 

Assistência Ambulatorial 

GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades 6.729 6.017 89,4% 

GRUPO II - Assistência Complementar Essencial 4.012 5.604 139,7% 

GRUPO III - Procedimentos Especializados 919 1.468 159,7% 

GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos 506 841 166,2% 

GRUPO V - Exames Laboratoriais 17.943 22.650 126,2% 

GRUPO VI - Exames de Bioimagem 1.153 1.278 110,8% 

GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia 38 44 115,2% 
 

Assistência Hospitalar 

GRUPO VIII - Saídas Hospitalares 57 89 155,4% 

 
 
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 

98,7% 200 

4.3. Serviço de 
Atendimento ao 
Cliente / Ouvidoria 

Dar encaminhamento adequado a  80% das 
queixas apresentadas 

88,9% 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 
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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 509 

Total 509 
 

Ecocardiografia 39 
Tomografia 292 

Total 331 
Meta: apresentar os dados 

 
 
4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares 
 

Avaliações Qte. % 

Ótimo 186 81,6% 
Bom 39 17,1% 

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

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

Total 228  100,0% 
Total Bom + Ótimo 225 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 27 
Número de queixas resolvidas 24 
Número de queixas pendentes  3 

% de queixas resolvidas 88,9% 

Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas 
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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 
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
IS

M
O

 T
O

TA
L 

   
(%

) 

AG
EN

DA
DA

S 

RE
AL

IZ
AD

AS
 

AB
SE

N
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ÍS
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O
 (%

) 

AG
EN

DA
DA

S 
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IZ
AD

AS
 

AB
SE

N
TE

ÍS
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O
 (%

) 
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EN

DA
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S 
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AS
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SE

N
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ÍS
M

O
 (%

) 

AG
EN

DA
DA

S 

RE
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IZ
AD

AS
 

AB
SE

N
TE

ÍS
M

O
 (%

) 

505 399 21,0 608 479 21,2 5.877 4.977 15,3 186 162 12,9 16,2 

Meta: apresentar os dados 
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4.5 – Controle de Infecção Hospitalar 
 
No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia 22.07.15, 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% 28,5% 1,4% 

Cirurgias limpas (herniorrafias): 29 
Pacientes-dia: 242 

Utilização de CVC-dia: 69 
Utilização de CVC-dia: 69 
Casos de infecção CVC: 1 

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. 

 
4.6 – Taxa de Ocupação 
 

Número de pacientes/dia 
no mês 

Número de leitos/dia Taxa de Ocupação 

403 510 79,0% 
Meta: Apresentar os dados 

 
 
4.7 – Média de Permanência 
 

Número de pacientes/dia 
no mês 

Número de saídas 
hospitalares 

Média de Permanência 

403 89 4,5 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 89 0 
Meta: Apresentar os dados 
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4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC 
 

Casos novos no mês 

Casos novos 
diagnosticados no 

mesmo mês no ano 
anterior 

Óbitos relacionados 
aos casos novos 

diagnosticados no 
mesmo mês no ano 

anterior 

Casos diagnosticados 
no mesmo mês no 
ano anterior que 

continuam em 
seguimento no mês 

em curso 

21 14 0 14 

Meta: Apresentar os dados 

 
 
 
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO  
 
O relatório de execução financeira e execução fiscal, conforme modelo da Portaria 
172/2011, bem como o extrato da conta bancária específica e o extrato de aplicações 
financeiras encontra-se no Anexo VII, contemplando a movimentação do mês. 
 
O  valor  total  das  despesas  de  custeio  foi  de  R$ 5.680.079,34 e R$ 18.133,04 com 
investimentos. 

 
No mês houve repasse de recursos pela SES/DF no valor de R$ 13.351.822,00 referente a 
custeio (valor complementar da décima quinta, décima sexta parcela e valor parcial da 
décima sétima 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.  
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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. 
 
Economia gerada após negociações realizadas pelo HCB com fornecedores 
 
O HCB se empenha em realizar negociações constantes com fornecedores e, com isso, 
no mês foi gerada economia em:  

a) Aquisição de bens e serviços - no mês de setembro de 2015 foram concluídos 32 
processos para aquisição de bens e serviços. Em 23 deles, ou seja, 71,9% do 
número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor 
proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R$ 92.033,43, 
equivalente a 7,3% do valor inicial; 
  

b) Termos aditivos a contratos  -  no   mês   de   setembro   houve   economia   de 
R$ 30.174,83 na elaboração de Termos Aditivos para prorrogação da vigência 
contratual. Dos 7 contratos aditivados, apenas 1 foi reajustado conforme sua 
clausula contratual. Nos demais, 2 não sofreram nenhum reajuste e 4 foram 
reajustados em percentual inferior ao INPC. 

 
 
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 
 
Tendo em vista que o dia 3 de agosto foi marcado como dia 1 do cronograma de 
implantação do Bloco II e que no dia 9 de setembro houve solenidade oficial de início 
das obras, aguarda-se por demanda dos representantes da SES e da WFO para dar 
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andamento a atividades específicas relacionadas ao planejamento do Bloco II, 
especialmente no que se refere ao plano de implantação do projeto, após as 
providências iniciais que estão sendo tomadas pela WFO para início das fundações. 

Cabe ressaltar que, enquanto isso, visando o adequado planejamento das ações 
relacionadas à organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde, o 
HCB enviou 3 ofícios à SES, com referência o Bloco II, solicitando: 
 

9 OF. SUPEX 833/2015 – informações sobre: a) Instalações e Projetos 
Complementares não previstos no convênio com a WFO (o que deverá ser 
providenciado pelo próprio HCB?); b) Cronograma de implantação previsto 
(quais são as fases do projeto e quais os prazos para execução de cada fase?); c) 
Lista de equipamentos contemplados no convênio (equipamentos médico-
hospitalares, equipamentos de informática, equipamentos de suporte etc.); e d) 
Agenda de reuniões prevista (datas e pautas previstas); 
 

9 OF. SUPEX 858/2015 - cópia das plantas do projeto elétrico em formato DWG 
(Autocad), com o objetivo de finalizar o projeto de rede logica no Bloco II do 
HCB, que será a base para a contratação do serviço e a aquisição de materiais e 
equipamentos; 
 

9 OF. SUPEX 880/2015 - nomeação de responsável da SUPRAC/SES, 
preferencialmente enfermeiro, para acompanhamento e validação das 
definições vinculadas ao Bloco II em conjunto com a WFO/UNAPMIF; 

 
Atendendo a solicitação verbal da WFO, em reunião realizada em 20.08.2015, o HCB 
autorizou que o lixo gerado pelo alojamento e canteiro de obras do Bloco II seja 
armazenado no abrigo de resíduos do Bloco I do HCB, pois não acarretará em nenhuma 
despesa adicional para o hospital, tendo em vista que a coleta do lixo é realizada pelo 
Serviço de Limpeza Pública – SLU (OF. SUPEX 877/2015 à WFO). 
 
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   
 
Projetos de Pesquisa 
 
Em setembro foram aprovados 2 projetos de pesquisa, para realização no HCB: 

9 “Níveis plasmáticos de adropina, leptina e marcadores inflamatórios endoteliais 
em crianças com apnéia obstrutiva do sono”; e 
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9 “Transtornos psiquiátricos na epilepsia benigna da infância com paroxismos 
centrotemporais: o estudo dos pacientes e dos seus familiares”. 
 

Em setembro foi aprovado 1 projeto de pesquisa do HCB no Comitê de Ética em 
Pesquisa (Plataforma Brasil, do Conselho Nacional de Saúde): “Avaliação da qualidade de 
vida e adesão ao tratamento em crianças e adolescentes portadoras de hepatite 
autoimune". 
 
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”. 
 
No mês, foram recebidas 22 amostras, das quais foi realizado o isolamento de células 
mononucleares. Dessas, 19 amostras eram de pacientes com leucemia. Das 19 amostras, 
4 foram submetidas ao exame diagnóstico, 15 foram apenas criopreservadas e nenhuma 
era para acompanhamento do tratamento. Os laudos emitidos apontaram a presença 
das translocações a saber: uma amostra positiva para t(1;19) E2A/PBX1. Em 2 amostras 
não foi evidenciada a presença de transcritos fusionais para as translocações 
pesquisadas. A partir desse 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, com suspeita 
diagnóstica de leucemia, amostras de seguimento e suspeita de recaída.  
 
Também continuam as atividades 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. 
 
Estão sendo feitas as primeiras análises-teste para implementar o protocolo de 
citometria de fluxo.  
 
Ensino  

  
Para cumprir o “estágio curricular obrigatório e campo de treinamento em serviço para 
programas de residência médica”, em setembro foram recebidos no HCB 16 novos 
residentes, 06 novos internos de medicina da Universidade Católica de Brasília (sexto 
ano) e 2 novos estagiários de graduação. O balanço de residentes, estagiários e internos 
estagiando no HCB no mês de setembro, incluindo aqueles que entraram em meses 
anteriores e permaneceram, foi de 111 pessoas. 
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Apoio a Protocolos, Estudos Cooperativos e Dados e Registro Hospitalar de Câncer 
 
No mês de setembro foi realizada a leitura de todos os prontuários eletrônicos de 
pacientes atendidos em consulta médica pela neurocirurgia (98), ortopedia (22), pela 
oncologia (39), pela hematologia (23) e pela cirurgia pediátrica (8), 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 setembro, que foram inseridos 
em planilha Excel de dados epidemiológicos e clínicos por tipo de tumor/câncer, 
diagnosticados no HCB ou em hospital da Rede. 
 
No relatório do mês de agosto foram informados 31 casos novos de câncer. No entanto, 
faz-se necessária correção, pois dois deles não foram confirmados, ficando um total de 
29 casos novos de câncer confirmados no mês de agosto de 2015. 
 
Telemedicina 
 
Foram realizados cinco encontros online de Telemedicina de Oncologia Pediátrica nos 
dias 2, 9, 16, 23 e 30 de setembro (Projeto Amar-te, Teleconferências Mensais de Casos 
Oncológicos Complexos). 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. 
 
 
Destaques 
 
Foram iniciadas as atividades do laboratório de citometria de fluxo de 4 cores, com as 
primeiras amostras analisadas. O citômetro de fluxo de 8 cores e a licença de uso do 
aplicativo SPSS de análise estatística foram adquiridos pela ABRACE, como parte de 
projeto apresentado ao Instituto Ronald McDonald. 
 
 
9. COMUNICAÇÃO, EVENTOS, MOBILIZAÇÃO E  VOLUNTARIADO 

 
Comunicação 
 
Em setembro, o HCB foi mencionado 19 vezes nos principais veículos de comunicação do 
Distrito Federal. Os maiores destaques foram no começo do mês, com o evento que 
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marcou o reinício das obras do bloco II e com o estudo para que o ICIPE passasse 
também fazer a gestão da pediatria do Hospital de Base do Distrito Federal. 
 
Além desses dois destaques, as notícias trataram de campanhas de conscientização 
sobre algumas enfermidades, como câncer infantil e distrofia muscular, e da 
administração dos hospitais públicos do DF por organizações sociais. Na matéria do 
Correio Braziliense, do dia 09/09, escrita pela colunista Jane Godoy, é contada toda a 
trajetória para a construção do HCB. 

 
 
Redes Sociais 
 
No mês de setembro o HCB passou de 9.000 seguidores no Facebook. Com isso, mais 
170 mil 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 sobre a apresentação da Banda do Exército no 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: 

 
9 1º de setembro – Asma e outras alergias respiratórias; 

 
9 12 de setembro - Dermatite Atópica; 

 
Eventos Institucionais e de Parceiros 

9 9 de setembro – Retomada das obras do Bloco II e Cápsula do Tempo: O evento 
foi organizado pelo Cerimonial do GDF junto a SES/DF e a WFO – Organização 
Mundial da Família - e contou com o suporte operacional do HCB. Na ocasião, 
oficializou-se a retomada das obras da construção do Bloco II e foi lançada uma 
cápsula do tempo, a ser aberta daqui a 50 anos. Dentro dela foram colocados 
documentos de registro histórico do HCB (fotos, documentos institucionais, 
recortes de jornal, etc.) e cartas com as expectativas dos funcionários, parceiros, 
voluntários e pacientes para o futuro do hospital. Uma destas cartas foi lida na 
cerimônia pelo menino Kauã Rodrigues, de 10 anos, que fez o texto se 
imaginando daqui a 50 anos, ou seja, como se fosse já um senhor de 60 anos 
contando como era o Hospital que ele frequentava quando criança. Participaram 
da cerimônia o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, a primeira 
dama, Márcia Rollemberg, o secretário de Saúde do DF, Fábio Gondim, o 
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presidente do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe), 
Newton Alarcão, a presidente da Associação Brasileira de Assistência às Famílias 
de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace), Ilda Peliz, a presidente 
da WFO, Deisi Kusztra, as deputadas distritais Liliane Roriz (PRTB), Luzia de Paula 
(PEN) e Sandra Faraj (SD), o administrador do Plano Piloto, Igor Tokarski, o 
superintendente Executivo do HCB, Renilson Rehem, além de funcionários, 
pacientes, voluntários e convidados. Foi incluído, na cápsula, uma foto dos 
funcionários do HCB.   

 
 
Eventos Técnico científicos 

9 1º de setembro – I Exposição de Tecnologia em Reabilitação Multidisciplinar do 
HCB: evento realizado com o objetivo de divulgar as novas tecnologias em 
reabilitação multidisciplinar existentes no mercado. O evento começou no dia 31 
de agosto e contou com uma exposição no Hall do HCB com estandes de 
empresas do setor, além de palestras e oficinas no Auditório. Teve como público-
alvo os pacientes, profissionais da área e estudantes; 
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9 17 a 19 de setembro –  I Jornada de Psicologia Pediátrica do HCB: o evento foi 

realizado no auditório da Fiocruz, em parceria com o Uniceub e UnB, voltado a 
psicólogos, estudantes da área e profissionais de saúde em geral, com o objetivo 
de tratar das intervenções e pesquisas na psicologia direcionada ao tratamento 
de crianças e adolescentes. Teve o apoio da Fiocruz, UniCeub e UnB; 
 

  
 

9 30 de setembro a 2 de outubro - II Encontro de Odontologia Hospitalar do 
HCB: evento organizado em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc). 
Foram realizadas palestras para divulgar as mais recentes pesquisas e 
novidades no campo odontológico, e estandes de informação, para que pais e 
pacientes pudessem adquirir mais conhecimentos sobre doenças bucais e 
formas corretas de higienização; 
 

  
  

 
Eventos Comemorativos, Culturais e Festivos 

9 10 de setembro – Banda de Música do Batalhão de Polícia do Exército: em 
comemoração à Semana da Pátria, a Banda apresentou um repertório variado de 
músicas infantis e trilhas de filmes, fez brincadeiras com as crianças e depois 
visitou a Internação, Hemodiálise e UTE. Os pacientes que passaram pelas 
brinquedotecas prepararam bandeiras do Brasil e se vestiram com as cores verde 
e amarelo; 
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 Visitas guiadas 

9 10 de setembro – Visita de novas funcionárias da ABRACE – visita ao HCB faz 
parte das atividades de ambientação dos novos funcionários da ABRACE; 

 
Voluntariado  
 
O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria 
com a ABRACE. O HCB fechou o mês com 185 voluntários atuantes, distribuídos nos 
grupos conforme quadro abaixo:  
 
 

Grupos de Atuação    Nº de Voluntários       
Alegria, Alegria 44 
AME - Arte, Movimento e Expressão  1 
Amigo do Leito 46 
Amigos da Alegria 12 
Anjos em Ação 3 
Contadores de Histórias 23 
Contadores de Histórias itinerante 4 
Cuidando do Acompanhante 1 
Cuidando do Cuidador 1 
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Fique ligado! (jornalzinho do adolescente) 3 
Lojinha ABRACE 13 
Posso Ajudar?! 8 
Sinfonia da Saúde 1 
Terapias Integrativas – BodyTalk 2 
Terapias Integrativas – Reiki 23 
Total 185 

 
 

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

Brasília DF, 15 de outubro de 2015 
 


