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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 dezembro 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.  Ornamentação de Natal 
 
O HCB, especialmente o hall de entrada, foi todo ornamentado para o Natal. O projeto 
foi elaborado e totalmente doado pela arquiteta Deborah Pinheiro e lojistas do Casa 
Park, de Brasília. 

 
 
Buscando propiciar brincadeiras e diversão aos pacientes, a semana do Natal, de 14 a 23 
de dezembro, contou com uma programação repleta de atrações como mágico, teatro, 
corais, apresentação de dança e distribuição de presentes.  
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Os voluntários participaram ativamente das festividades natalinas. 
 

 
 

 
2.2. Metas Quantitativas – dados finais novembro de 2015 
 
No relatório do mês anterior informou-se que os dados relacionados às metas 
quantitativas apresentados naquele relatório eram 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. Os ajustes que se fizessem necessários 
seriam informados neste relatório. 
 
Assim, informamos os quantitativos finais realizados no mês de novembro de 2015, que 
devem prevalecer para verificação do cumprimento de Metas Quantitativas: 
 

Grupos de Assistência Meta Realizado %  
 

Assistência Ambulatorial 

GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades 6.088 5.980 98,2% 

GRUPO II - Assistência Complementar Essencial 3.630 4.621 127,3% 

GRUPO III - Procedimentos Especializados 832 1.278 153,7% 

GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos 458 683 149,2% 

GRUPO V - Exames Laboratoriais 16.234 20.488 126,2% 

GRUPO VI - Exames de Bioimagem 1.043 1.209 115,9% 

GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia 35 29 83,9% 
 

Assistência Hospitalar 

GRUPO VIII - Saídas Hospitalares 52 88 169,8% 

 
 
2.3. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês de dezembro de 2015 
 
Conforme entendimento com a CACG no dia 18.02.2015, para melhor comunicação e 
controle dos assuntos tratados, o HCB passou a informar, no relatório mensal, relação 
dos ofícios encaminhados aos diversos órgãos da SES-DF. No mês de referência deste 
relatório foram enviados à SES-DF: 
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9 01.12.2015 – OF. SUPEX 2.270(GAB) – Encaminha certidões 
9 01.12.2015 – OF. SUPEX 2.272 (AJL) – Resposta oficio 1.888/2015  
9 03.12.2015 – OF. SUPEX 2.274 (CACG) - Solicita esclarecimento sobre credito efetuado 
9 03.12.2015 – OF. SUPEX 2.277 (OUVIDORIA) – Resposta memo. 652/2015 
9 07.12.2015 – OF. SUPEX 2.279 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC´s quimio  
9 07.12.2015 – OF. SUPEX 2.285(ASJUD) – Resposta despacho 3061.2015 
9 07.12.2015 – OF. SUPEX 2.286(HRT) – Frequência de residentes  
9 07.12.2015 – OF. SUPEX 2.287 (ASJUD) – Resposta processo 0060010003.2015 
9 07.12.2015 – OF. SUPEX 2.289 (HRAN) – Frequência de residentes  
9 11.12.2015 – OF. SUPEX 2.291(CACG) – Enc. rotina para agendamento de exames LPF 
9 14.12.2015 – OF.SUPEX 2.314 (CACG) – Enc. relatório mensal novembro 
9 17.12.2015 – OF. SUPEX 2.330 (HRAN) – Banco de horas 
9 17.12.2015 – OF. SUPEX 2.331 (CSNB02) – Banco de horas  
9 17.12.2015 – OF. SUPEX 2.332 (HBDF) – Banco de horas 
9 17.12.2015 – OF. SUPEX 2.333 (HMIB) – Banco de horas 
9 17.12.2015 – OF. SUPEX 2.334 (HAB) – Banco de horas 
9 17.12.2015 – OF. SUPEX 2.335(HBDF) – Banco de horas 
9 17.12.2015 – OF. SUPEX 2.336 (HMIB) – Banco de horas 
9 17.12.2015 – OF. SUPEX 2.337(HRBZ) – Banco de horas 
9 17.12.2015 – OF. SUPEX 2.338 (HRT) – Banco de horas 
9 17.12.2015 – OF.SUPEX 2.339 (DIVEP)- Banco de horas 
9 17.12.2015 – OF. SUPEX 2.340 (HRAN) – Banco de horas 
9 17.12.2015 – OF.SUPEX 2.341 (HRS)- Banco de horas 
9 17.12.2015 – OF.SUPEX 2.342 (NAPC-GENUT)- Banco de horas 
9 18.12.2015 – OF.SUPEX 2.344 (Gerencia de Câncer)-Resp. Processo 060.011.020/2015 
9 18.12.2015 – OF.SUPEX 2.345 (CACG)- Solicita esclarecimentos sobre credito efetuado 
9 29.12.2015 – OF.SUPEX 2373 (CACG)- agenda Tomografia SISREG, s/conhecimento HCB 
9 28.12.2015 – OF.SUPEX 2.391 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC´s quimio  
9 30.12.2015 – OF.SUPEX 2.419 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC´s quimio  
9 30.12.2015 – OF.SUPEX 2.420 (HBDF) – Banco de horas revisado Dra. Janaina 
9 30.12.2015 – OF. SUPEX 2.421 (CACG) – Resp. ofício nº 33/2015 – entrega rel. mensal 
9 31.12.2015 – OF. SUPEX 2.422 (CACG) – Solicita esclarecimentos sobre credito efetuado 

 
 

2.4. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB 
 
Apresenta-se a tabela de serviços e exames realizados pelo HAB no mês deste relatório 
que foram incluídos no BPA do HCB, mas não computados nos quantitativos 
apresentados pelo HCB para aferição de cumprimento de metas quantitativas. 
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Código Procedimento dez/15 

02.02.11.004-4 Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio) 32 
02.02.11.006-0 Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina 12.609 
02.02.11.007-9 Dosagem de Tripsina Imunorreativa 4.272 
02.02.11.009-5 Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro 4.175 
02.02.11.010-9 Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro 3.980 
02.02.11.011-7 Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro 2 

T O T A L  25.070 

 
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 a este 
relatório foram realizados 10 procedimentos. 
 
 
2.5.  Visitas domiciliares  
 
Equipe multidisciplinar composta por representantes da Nutrição, Psicologia, 
Enfermagem e Fisioterapia do HCB e Assistente Social da ABRACE realizam visitas 
domiciliares a pacientes da Onco-Hematologia fora de possibilidade terapêutica.  
 
Além dessas, são realizadas visitas a pacientes da hemodiálise e da triagem neonatal.  
 
Neste mês foram realizadas 5 visitas domiciliares a pacientes de cuidados paliativos. 
 
 
2.6.  Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen 
 
Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios 
da rede de saúde  do  DF  (HAB e  LACEN)   que   foram   valorados   em  R$ 3.622,13. 
 
 
 
 

Código Tipo de Exame 
Valor 
Unit. 

Qte.  
Valor 
Total 

Local de 
Realização 

02.02.02.035-5 Eletroforese de HB 5,41  23 124,43 

HAB 
Não tem HPLC 15,65  54 845,10 

02.02.10.003-0 Pesquisa de translocação 32,48 18 584,64 
  Sub Total – HAB 

 
95 1.554,17 
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02.02.07.005-0 Acido Valproico 15,65 1 15,65 

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 1 17,53 
02.02.03.002-4  CD4/CD8 15,00 3 45,00 
02.02.07.018-2 Ciclosporina 58,61 16 937,76 
02.13.01.058-5 Elisa IGG p/sarampo             (*) 0,00 9 0 
02.02.07.022-0 Fenitoina 35,22 0 0 
02.02.07.012-3 Fenobarbital 13,13 0 0 
02.02.03.086-5 Leishmaniose – anticorpos IGM 10,00 2 40 
02.02.03.086-5 Leishmaniose – teste rápido 10,00 0 0 
02.02.07.029-8 Metotrexato 10,00 24 240,00 
02.13.01.056-9 Parvovírus IGG (B19)            (*) 0,00 3 0 
05.01.08.005-5 Tacrolimus 52,33 14 732,62 
02.02.03.038-5 Tcanis – Toxocara canis, sorologia 10,00 1 10,00 
  Sub Total – LACEN 

 
81 2.067,96 

 

  TOTAL GERAL 176 3.622,13   
 
 (*) valor zerado na Tabela SUS. Exames relacionados à Vigilância Epidemiológica de doenças de 
notificação compulsória. 

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

Farmácia Ambulatorial 
Número de pacientes atendidos 2.160 

Número de receitas aviadas 2.586 
Número de itens dispensados 3.951 

Número de unidades dispensadas 139.470 
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF R$ 73.898,87 
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*) R$ 113.639,25 

Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB R$ 187.538,12 
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A relação dos medicamentos e materiais adquiridos no mês, com a informação do 
código, nome do medicamento/material e apresentação, número de unidades 
dispensadas e valor total encontram-se no Anexo I. Ressalte-se que as notas fiscais são 
enviadas regularmente nos relatórios mensais. 
 
 
2.8. Apresentação dos Dados de Produção Mensal  
 
Os serviços produzidos pelo HCB são registrados nos Sistemas de Informação do SUS e, 
no Anexo II, encaminha-se cópia dos protocolos de entrega em meio magnético do BPA, 
APAC’s  e AIH’s , relativos à competência do mês anterior. 
 
Relembra-se que a produção de serviços de alta complexidade em oncologia (APAC’s) 
continua sendo apresentada pelo Hospital de Apoio de Brasília, uma vez que o HCB 
ainda não dispõe de cadastro no Ministério da Saúde para a realização desse serviço, 
onde o processo de habilitação está em andamento. 
 
Da mesma forma, por não dispor ainda de habilitação no sistema de alta complexidade 
do SUS, os serviços de Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise e diálise peritoneal), não 
são lançados no sistema SIA/SUS. 
 
Conforme solicitado pela CACG, no Anexo III apresenta-se a relação de APAC´s de 
quimioterapias válidas no mês. 
 
   

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

Comissão  Periodicidade nov/2015 dez/2015 
CRPPO – Comissão de Revisão do 
Prontuário do Paciente e Óbitos 

Mensal 10.11 14.12 

CT – Comitê Transfusional Bimestral - 16.12 

CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica 
e Produtos para a Saúde 

Mensal 11.11 18.12 

CGRS – Comissão de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 

Bimestral - 22.12 

CCIH - Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar 

Mensal 11.11 14.12 
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2.10. Recursos Humanos 
 
Com relação à gestão de recursos humanos no âmbito do HCB, estatui o Contrato de 
Gestão 01/2014 em sua cláusula 6.1.11 que a instituição deve dispor e gerir recursos 
humanos suficientes para o atingimento de seus objetivos, seja por contratação de 
empregados celetistas em quadro permanente do hospital, ou, conforme cláusula 
8.1.11, outros profissionais disponibilizados pela SES –DF, a título de cessão.  
 
2.10.1. Quadro de Pessoal Ativo 
 

Corpo Funcional  Total 
Cedidos pela SES  82 
Contratados CLT 571 

Ativos 653 
  
 
2.10.2. Servidores Cedidos pela SES 
 
O Anexo IV apresenta relação contendo nome do servidor, matrícula, cargo, horas 
semanais cedidas pela SES e a Unidade Administrativa/lotação de origem.  
 
No Anexo V segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores 
cedidos pela SES-DF, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente,  no   
valor   de R$ 648.099,73,  já incluídos os encargos e provisões.  
 
Ressalte-se que a partir de 1º de dezembro de 2015 a médica Ana Maria Rocha Oliveira, 
matrícula SES 129.584-5, foi devolvida à SES-DF, das horas parciais que vinha cumprindo 
no HCB (OF. SUPEX 2.267/2015). Também a partir de 1º de dezembro, a médica Aline 
Garcia Eslabão, matrícula SES 1.441.692-1, teve horas cedidas ao HCB (OF. SUPEX 
137/2015). 
 
 
2.10.3. Limite de gastos com pessoas 
 
Ressalte-se que, conforme disposto na cláusula 6.1.13 do CG 01/2014 o HCB deve: 
“observar na contratação e gestão de recursos humanos, os requisitos e parâmetros na 
legislação pertinente, sendo permitido, dada a especificidade dos serviços realizados, o 
limite das despesas com salários e encargos em até 70% do valor anual acumulado de 
custeio”. Após estudos que tomaram por base as referências legislativas correlatas, 
concluiu-se que a expressão recebe melhor interpretação se lida “o limite de despesas 
com salários e encargos é de 70% do valor da parcela para custeio somado no período 
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de um ano”. Seguindo esse raciocínio, 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, com esse entendimento, nos últimos 12 meses (jan a dez 2015), atingiu-se a 
média de 59,1% de gastos com pessoas.  
 
 
 
3. METAS QUANTITATIVAS  
 
Conforme previsto no Contrato de 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 preliminar de produção apurado no mês, 
informando que foram computados 22 dias úteis. 
 

Grupos de Assistência Meta Realizado %  
 

Assistência Ambulatorial 

GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades 7.049 5.413 76,8% 

GRUPO II - Assistência Complementar Essencial 4.203 4.225 100,5% 

GRUPO III - Procedimentos Especializados 963 1.562 162,2% 

GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos 530 636 120,0% 

GRUPO V - Exames Laboratoriais 18.797 17.759 94,5% 

GRUPO VI - Exames de Bioimagem 1.208 1.372 113,6% 

GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia 40 57 142,5% 
 

Assistência Hospitalar 

GRUPO VIII - Saídas Hospitalares 60 54 90,0% 
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4. METAS QUALITATIVAS 
 

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

INDICADOR Meta % Realizado  Pontos  
4.1. Procedimentos para a 

Central de Regulação da 
SES/DF 

Disponibilizar 100% dos procedimentos 
pactuados com a Central de Regulação por 

intermédio da CACG  
100% 100 

4.2. Satisfação dos 
Pacientes e seus 
Familiares 

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

97,8% 200 

4.3. Serviço de Atendimento 
ao Cliente / Ouvidoria 

Dar encaminhamento adequado a  80% das 
queixas apresentadas 

97,6% 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  

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 quadro abaixo. 
 

Procedimento  Ofertado 
Consultas Médicas de Especialidades 489 

Total 489 
 

Ecocardiografia 43 
Tomografia 248 

Total 291 
Meta: apresentar os dados 
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4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares 
 
O Contrato de Gestão prevê que seja mensurada, por meio de pesquisa direta, a 
satisfação do cliente externo. Para cumprimento deste item, deverá ser atingido um 
índice de satisfação igual ou superior a 75% de avaliações qualificadas como Boa 
ou Ótima. Observa-se, no quadro abaixo, que a meta foi superada, com bastante 
folga. 
 

Avaliações Qte. % 

Ótimo 187 40,9% 
Bom 260 56,9% 

Regular 9 2,0% 
Ruim 1 0,2% 

Péssimo 0 0% 
Não consigo avaliar 0 0% 

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

Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo 
 
 
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria  
 
Conforme previsto no Contrato de Gestão, o HCB deve dispor de Serviço de 
Atendimento ao Cliente / Ouvidoria, para registro e encaminhamento de 
manifestações dos usuários da Unidade. O cumprimento da Meta vincula-se ao 
adequado tratamento de 80% das queixas recebidas. Entende-se por queixas o 
conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio, necessariamente com 
identificação do autor. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por 
uma queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhada a seu autor 
como resposta ou esclarecimento ao problema apresentado. No quadro abaixo 
apresenta-se resumo que comprova o cumprimento da meta.  
 

Discriminação Qte 

Número de queixas apresentadas no mês 41 

Número de queixas resolvidas 40 

Número de queixas pendentes  1 

% de queixas resolvidas 97,6% 

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 
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465 375 19,4 657 499 24,0 5.324 4.409 17,2 142 130 8,5 17,8 

Meta: apresentar os dados 
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4.5 – Controle de Infecção Hospitalar 
 
No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia 14.12.15, 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 
6,7% 33,9% 2,1% 

Cirurgias limpas (herniorrafias): 15 
Pacientes-dia: 286 

Utilização de CVC-dia: 97 
Utilização de CVC-dia: 97 
Casos de infecção CVC: 2 

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

 
 
4.6 – Taxa de Ocupação 
 
Apresenta-se, no quadro abaixo, os dados que permitem aferir a taxa de ocupação 
operacional do hospital, entendida como a razão entre o número de pacientes/dia e 
o número de leitos/dia. 
 

Número de pacientes/dia 
no mês 

Número de leitos/dia Taxa de Ocupação 

386 508 76,0% 
Meta: Apresentar os dados 

 
 
4.7 – Média de Permanência 
 
Apresenta-se, abaixo, os dados registrados para mensuração da média de 
permanência hospitalar, obtida pela razão entre o número de pacientes/dia e o 
número de saídas hospitalares. 
 

Número de pacientes/dia 
no mês 

Número de saídas 
hospitalares 

Média de Permanência 

386 84 4,6 dias 
Meta: Apresentar os dados 

 

 



16 
 

 

4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar Institucional 
 
A Taxa de Mortalidade Hospitalar Institucional é entendida como o percentual obtido 
pela razão entre o número de óbitos ocorridos com mais de 48 horas de internação e o 
número de saídas hospitalares. 
 

Número de óbitos com 
mais de 48 horas de 

internação 

Número de saídas 
hospitalares 

Taxa de Mortalidade 
institucional 

0 84 0 
Meta: Apresentar os dados 

 
 
4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC 
 
O Contrato de Gestão prevê a apresentação mensal de relatório referente ao registro 
de casos novos do mês e seguimento de pacientes oncológicos registrados no mesmo 
mês do ano anterior.  Assim, apresenta-se, abaixo, quadro demonstrativo dos dados 
solicitados.  
 

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 

17 12 1 11 

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$  7.788.736,94    e    de  
R$  32.063,50  com investimentos. 
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No mês de dezembro houve repasse de recursos para Custeio pela SES/DF no valor de 
R$ 11.126.202,72, mas não houve repasse para Investimentos.  
 
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. 
 
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 dezembro de 2015 foram concluídos 
16 processos para aquisição de bens e serviços. Em 15 deles, ou seja, 94% do 
número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor 

DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR
SALDO INICIAL 10.879.594,85       SALDO INICIAL 1.055.658,66          

INGRESSOS INGRESSOS
REPASSE SES - BRUTO 11.126.202,72       REPASSE SES - BRUTO -                            
OUTROS INGRESSOS/REND. APLIC. FINANC. 54.782,15                RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS 32.288,77                
DESCONTO CONTRATUAL - METAS -                            DESCONTO CONTRATUAL - METAS -                            
REPASSE SES - LÍQUIDO 11.126.202,72       REPASSE SES - LÍQUIDO -                            
TOTAL DE INGRESSOS 11.180.984,87       TOTAL DE INGRESSOS 32.288,77                

DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS
PESSOAL 5.450.581,03          EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO 32.063,50                
SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.260.513,09          MÓVEIS E UTENSÍLIOS -                            
INSUMOS HOSPITALARES 798.309,43             OBRAS -                            
MATERIAIS 161.779,46             
GASTOS GERAIS 117.553,93             
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO 7.788.736,94          TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS 32.063,50                

SALDO 14.271.842,78 SALDO FINAL 1.055.883,93

SALDO TOTAL 15.327.726,71

CUSTEIO INVESTIMENTO
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proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R$ 63.111,59, 
equivalente a 7,61% do valor inicial; 
 

b) Termos aditivos a contratos -   no   mês   de   dezembro   houve   economia   de 
R$ 99.015,35 (valor referente a todo o período contratual) na elaboração de 
Termos Aditivos para prorrogação da vigência contratual. Dos 6 contratos 
aditivados, nenhum foi reajustado conforme sua clausula contratual e 1 teve 
redução nos preços contratados. 
 

 
 
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 
 
Durante o mês de dezembro não houve nenhuma atividade específica relacionada ao 
planejamento do Bloco II. No entanto, ressalte-se que todas as ações de planejamento e 
organização das áreas assistenciais e administrativas do Bloco I são articuladas 
considerando a implantação do Bloco II.   
 
 
 
8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa   
 
Projetos de Pesquisa 
 
Em dezembro foram aprovados 2 projetos de pesquisa para realização no HCB: 

 
9 “Perfil do uso de medicamentos em pacientes atendidos no Hospital da Criança 

de Brasília José Alencar: Uma pesquisa por meio das ações do consultório 
farmacêutico”; 

9 “Avaliação da importância da promoção de saúde bucal para pacientes 
oncológicos pediátricos internados no Hospital da Criança de Brasília José 
Alencar (HCB)”. 

 
E foi aprovado um projeto de pesquisa do HCB no Comitê de Ética em Pesquisa 
(Plataforma Brasil, do Conselho Nacional de Saude): “Identificação de alterações 
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genético-moleculares com consequente atividade fosforilativa em pacientes pediátricos 
portadores de Leucemia Linfóide Aguda de linhagem B - subsídio para decisões 
terapêuticas de incremento dos índices de sobrevida". 

 
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 17 amostras, das quais foi realizado o isolamento de células 
mononucleares e 13 amostras eram de pacientes com leucemia. Dessas, 6 foram 
submetidas ao exame diagnóstico, 4 foram apenas criopreservadas e 3 eram para 
acompanhamento de tratamento. Os laudos emitidos apontaram a presença das 
translocações, a saber: uma amostra positiva para t(12;21)-ETV6/RUNX1, duas para 
t(8;21)-AML1/ETO e uma para t(15;17)-PML/RARa. Em 5 amostras não foi evidenciada a 
presença de transcritos fusionais para as translocações pesquisadas..  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.  
 
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. 
 
Ensino  

  
Para cumprir o “estágio curricular obrigatório e campo de treinamento em serviço para 
programas de residência médica”, em agosto foram recebidos 5 novos residentes. O 
balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no HCB no mês de dezembro, 
incluindo aqueles que iniciaram em meses anteriores e permaneceram, foi de 114 
pessoas. 
 
Apoio a Protocolos, Estudos Cooperativos e Dados e Registro Hospitalar de Câncer 

 
No mês deste relatório foi realizada a leitura de todos os prontuários eletrônicos de 
pacientes atendidos em consulta médica pela neurocirurgia (156), oncologia (24), 
hematologia (25) e cirurgia pediátrica (38) e ortopedia (33), em busca dos casos novos 
de câncer (casos analíticos e não analíticos), admitidos ou em seguimento no hospital.  
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Foram registrados 18 casos novos de câncer no mês e outros 7 permaneceram em 
processo de elucidação do diagnóstico. Os casos 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 48 APACs e foram solicitadas 12 APACs para casos novos. 
Verificou-se 196 pacientes em tratamento de quimioterapia. 
 
Telemedicina 
 
Foram realizadas 3 reuniões de Oncologia Pediátrica nos dias 8 e 10 de dezembro 
(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 “TCG”, “Corio carcinoma/disgerminoma de ovário com 
puberdade precoce”, e “bioética em cuidados paliativos”. 
 
 
 
9. COMUNICAÇÃO, EVENTOS, MOBILIZAÇÃO E  VOLUNTARIADO 

 
Comunicação 
 
No mês o HCB foi mencionado 18 vezes nos principais veículos de comunicação do 
Distrito Federal.  
 
A retomada das obras da construção do segundo bloco do HCB foi mencionada em 
diversos veículos de comunicação como um dos destaques do balanço de realizações na 
área de saúde do Governador Rodrigo Rollemberg. 
 
O Correio Braziliense, na sua sessão “Crônicas da Cidade”, registrou o testemunho de 
um dos seus colaboradores sobre a forma “carinhosa e profissional com que todos os 
funcionários tratam os seus pacientes”. 

 

A dança no hospital 

Leonardo Meireles 
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A vida pede leveza. Exige. Não que os dias de hoje são piores que os de ontem; os 
problemas atuais tornaram o mundo mais pesado; a sociedade moderna mata o humano 
que existe em cada um de nós. É mais complexo que isso. A vida sempre, desde o primeiro 
organismo unicelular, pede leveza. Exige. Quer exemplos? Havia dinossauros, mas alguns 
voavam. A Idade Média pesava toneladas, entretanto, a música trazia a diversão e o sonho. 
A crise de 1929 veio com aqueles concursos de malucos de dança, verdadeiras maratonas. 
O concreto de Brasília, a poeira do cerrado, as mortes nos canteiros de obras foram 
acompanhados pela arquitetura de Niemeyer e o urbanismo de vazios de Lucio Costa. 

Estava no Hospital da Criança. O que se vê ali faz a pessoa se dobrar em si mesma, cobrir 
os olhos e fechar os punhos, com raiva de qualquer divindade que deixa seres tão 
pequenos naquelas situações. As cadeiras de rodas, as macas, as veias expostas, os 
corpos com formas tão diferentes. Meninos e meninas correm, gritam e riem. Aqueles que 
podem, que conseguem. Os adultos olham sem ânimo para TVs, celulares, papéis. Vez ou 
outra, chamam a atenção dos filhos, quase não querendo chamar. 

Um homem sobe em um tablado onde repousa um piano. Aquele instrumento de cor escura, 
jeitão paquidérmico, perfil de um animal que destrói ao se mover. Porém, o que se 
movimenta é o homem, que abre a tampa e mostra as teclas. Faz um leve aquecimento e 
experimenta aquela combinação de preto e branco e manda Fascinação. Sei que a música 
é antiga (de 1905, segundo o Google), mas a primeira imagem que me vem, claro, é de Elis 
Regina. A voz dela aparece na minha cabeça, nem preciso fechar os olhos. O homem toca 
com calma, todas as notas claras. 

“Mãe, mãe, olha lá!”, a voz de uma criança me tira daquele devaneio. A mãe faz um sinal 
para ela, que corre em direção ao piano. Um sorriso aberto, daqueles que não só aparecem 
na boca, mas nos olhos, nos braços, nas pernas. Primeiro, ela só olha para o homem. 
Negra, bem magra, os cabelos presos, a pequena não titubeia: começa a dançar. Faz 
movimentos delicados com os braços, círculos no ar. Dá passos no ritmo da música e nem 
se importa se há alguém olhando ou passando. É uma bailarina nata. 

Por cinco ou 10 minutos, com meu filho no colo, toda aquela dor vai embora. E pelo o que 
vejo, muitas crianças e adultos desviam o olhar das brincadeiras ou das ocupações para ver 
aquela cena, ouvir aquela música. Um dueto formado no improviso e que atinge em cheio o 
objetivo de um espetáculo artístico: expandir a mente humana. Uma atendente chama a 
menina, que com a mesma alegria vai em direção da mulher (o Hospital da Criança tem 
uma característica especial: os funcionários tratam todos os pacientes da mesma forma 
carinhosa e profissional). Logo depois, eu e meu filho também somos chamados. O mundo 
exige nossa presença novamente, então, temos que seguir. Mas, agora, mais leves. Como a 
vida exige. 

(Correio Braziliense 11/12/2015) 
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Redes Sociais  
 
No mês o HCB passou de 9.500 seguidores no Facebook. Com isso, mais de 80 mil pessoas 
receberam qualquer atividade da página, incluindo publicações, publicações de outras 
pessoas, anúncios para curtir página, menções e check-ins.  

Das publicações feitas ao longo do mês, a que recebeu o maior número de interações foi 
sobre a Crônica da Cidade do Correio Braziliense. 

 

 
  

 
Eventos 
 
Eventos Técnico científicos 

9 7 de dezembro – Educação em saúde - Grupo de orientação para familiares de 
crianças e adolescentes portadores de doenças neuromusculares: a apresentação 
de dança inclusiva do grupo Avivarte marcou o enceramento das atividades de 2015 
do grupo de pais de pacientes com distrofia muscular. 
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9 16 e 17 de dezembro – I Jornada de Educação e Pesquisa em Pediatria: o evento, 
promovido em conjunto pelo HCB e FEPECS, ocorreu no auditório da FEPECS e reuniu 
os supervisores dos programas de resid~encia médica em pediatria na SES-DF, 
residentes, preceptores e gestores. O objetivo foi discutir a formação do pediatra na 
rede de atenção em saúde do Distrito Federal, buscando contribuir para a integração 
dos programas de formação e cenários de prática.  

 

 
 

Eventos de autocuidado apoiado 
 
Aula para 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 dezembro – Asma e outras alergias respiratórias; 

 
9 7 de dezembro – Distrofia muscular; 

 
9 12 de dezembro – Dermatite atópica; e 

 
9 14 de dezembro – Febre reumática e lúpus. 

  
Eventos Comemorativos, Culturais e Festivos 

 
9 4 de dezembro - Pintura de quadros do projeto The Brushstroke: a Softwares e 

Soluções SAP, empresa do ramo de softwares e aplicativos empresariais, organizou a 
pintura de quadros decorativos realizada por pacientes no Hospital.  
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9 14 de dezembro - visita do Papai Noel: durante a semana de Natal, os pacientes 
receberam a visita do Papai Noel na internação, na UTE e no hall do Hospital.  

  

 
9 15 de dezembro – Andaime Cia de Teatro: o espetáculo “Saci é uma peça”, 

produzido pela Andaime Cia de Teatro, trouxe às crianças um enredo que misturava 
contos de fada ao folclore brasileiro.   

 
 

9 15 de dezembro - Ballet Garden: a dança clássica foi trazida pelos alunos da escola 
Ballet Garden, que apresentaram trechos do espetáculo “O Quebra-nozes”.  

 
 

9 16 de dezembro - Grupo Sopa Lelê: o grupo Sopalelê, que já esteve no HCB em 
outras ocasiões, animou a manhã do hospital com músicas infantis.  
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9 16 de dezembro – Remédio Musical: o músico Halisson Nogueira apresentou-se 
como convidado do projeto Remédio Musical, que prevê uma atração especial por 
mês.  O show contou com a participação do músico Alan Cruz, responsável pelo 
projeto, e de crianças da plateia. A harpa despertou grande interesse. 

 
 
9 16 de dezembro – Coral Starte Social: formado por jovens estudantes de escolas 

de músicas, o coral se apresentou na internação do HCB, com um repertório de 
músicas natalinas.  

 

  

 
9 17 de dezembro – Jogos Orgutal: a Orgutal Casa de Jogos trouxe jogos interativos e 

brincadeiras diferentes para os pacientes e seus pais.   
 

 
 
9 17 de dezembro – Papai Noel: os pacientes receberam a visita do Papai Noel.  
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9 17 de dezembro – Mágico Landim: a tarde foi de diversão com o Mágico Landim, 

que deixou as crianças surpresas com seus truques.  
 

 
 
9 18 de dezembro – UnBeatables: os robôs RoNAOdo e NAOmi, da equipe de robótica 

da plataforma NAO da UnB, UnBeatables, divertiram o público com uma animada 
história de natal.  

 

 
 
9 18 de dezembro – Grupo SejaCharme: o grupo apresentou passos de dança da 

cultura charme e ensinou as coreografias às crianças.  
 

 
 
9 18 de dezembro – Momento de Gratidão: Para celebrar a união de todos os 

funcionários do HCB, que ajudam milhares de crianças a ter uma qualidade de vida 
melhor, aconteceu o “Momento de Gratidão”, evento de cunho multi-religioso e com 
apresentações musicais.  
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9 21 de dezembro – Coral Elos de Luz: formado por membros da Comunhão Espírita e 

com apoio do coral Unicanto, o coral trouxe em seu repertório músicas religiosas e 
clássicos natalinos.  

 

 
 
9 22 de dezembro – Las Fenomenas: a palhaça Zulpeta, interpretada pela argentina 

Julieta Zarza, trouxe em seu espetáculo brincadeiras e diversão para as crianças.  
 

 
 
9 22 e 23 de dezembro – Papai Noel: para alegrar as crianças do HCB, o Papai Noel 

distribuiu presentes na UTE e na Internação. No Hall, os pacientes puderam 
conversar e tirar fotos com o bom velhinho.  
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Visitas guiadas 

 
9 4 de dezembro – visita do Banco do Brasil: grupo formado por gestores do Banco do 

Brasil vieram conhecer a estrutura do HCB. Guiados pela presidente da Associação 
Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias 
(Abrace), Ilda Peliz, conheceram um pouco sobre o modelo de gestão adotado e 
tiraram suas dúvidas.   

 

 
 
9 9 de dezembro – visita do Banco Mundial: funcionários do Banco Mundial visitaram 

e conheceram o Hospital, depois de uma aproximação com a Abrace e fizeram 
muitas perguntas especialmente sobre o voluntariado. 

 

 
 

 
 
Voluntariado  
 
O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em 
parceria com a ABRACE. Foi realizado movimento no sentido de incentivar o trabalho 
voluntário no hospital e o HCB fechou o mês com 261 voluntários atuantes, distribuídos 
nos grupos conforme quadro abaixo:  
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Grupos de Atuação    Nº de Voluntários       
Alegria, Alegria 61 
Amigos da Alegria – Diálise 4 
Amigos da Alegria – UTE 21 
Amigos do Leito 63 
Anjos em Ação 3 
Arte, Movimento e Expressão – AME 1 
Contadores de Histórias 29 
Contadores de Histórias itinerante 4 
Cuidando do Acompanhante 2 
Cuidando do Cuidador 1 
Jornalzinho do Adolescente “Fique ligado!” 5 
Lojinha ABRACE 18 
Posso Ajudar?! 18 
Sinfonia da Saúde 2 
Terapias Integrativas – Arteterapia 0 
Terapias Integrativas – BodyTalk 2 
Terapias Integrativas – Reiki 27 
Total 261 
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Brasília DF, 15 de janeiro de 2016 


