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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 2017, 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 nº 01/2014 
(Processo n.º 060.002.634/2010). 
 
 
2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES 
 
2.1. Premiação em evento internacional de odontologia 

 
A odontopediatra do HCB Keyse Loyana Batista da Silva recebeu prêmio “best poster” 
no “International Conference on Dentistry and Oral Health” realizado em Valencia, 
Espanha, de 14 a 16 de setembro de 2017. 
 

     
 
 

2.2. Programa de Triagem Neonatal – PTNN 
 
A Portaria GAB SES/DF nº 280/2013 credenciou o Hospital de Apoio de Brasília, CNES 
2649527, como Rede Complementar ao Serviço de Referência em Triagem Neonatal do 
HCB.  
 
Desde aquela data, a produção de exames e atendimentos relacionados ao PTNN 
realizados no HAB são encaminhados mensalmente ao HCB para inserção no Sistema 
SIA/SUS do Ministério da Saúde. 
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Diante de algumas dificuldades observadas, encaminhamos ao HAB Oficio HCB 627/2017 
sugerindo o estabelecimento de cronograma no fluxo dessas informações, tendo o HAB 
respondido através do Oficio DG/HAB nº 071/2017 que, “por orientação da 
DICS/SUPLANS/SES, somente poderão ser enviados para faturamento no HCB, referente 
ao programa de triagem neonatal, aquelas patologias que efetivamente são realizadas 
neste HCB”. 
 
Em 11 de setembro foi enviado ofício ao Secretário de Saúde solicitando orientação 
sobre a vigência da citada Portaria GAB SES/DF nº 280/2013. 
 
 
2.3. Farmácia Ambulatorial - alteração na metodologia de ressarcimento 
 
Por intermédio do Oficio SEI-GDF nº 03/2017 – SES/SUAG/CODCOMP/DCSAC, a CACG 
sugeriu mudança na metodologia de ressarcimentos ao HCB por aquisições para 
dispensação pela Farmácia Ambulatorial. Em resposta foi enviado o OF. HCB 799/2017, 
de 22 de setembro de 2017, com o seguinte teor: 
 

“Em relação ao Oficio SEI-GDF nº 03/2017 – SES/SUAG/CODCOMP/DCSAC, em 
que sugere mudança na metodologia de ressarcimentos ao HCB por aquisições 
para dispensação pela Farmácia Ambulatorial, esclarecemos que desde o 
início do Contrato SES/DF 001/2014 tem sido adotada a seguinte metodologia: 
 
1) O HCB pesquisa no sistema da SES/DF a situação dos estoques; 
2) O HCB adquire, em quantitativos estimados, medicamentos em falta ou 

com estoques reduzidos na SES; 
3) O HCB informa à SES/DF no Relatório Mensal de Gestão, os medicamentos 

efetivamente dispensados no mês, especificado por medicamento, 
apresentação, quantidades e valores por item; 

4) O valor total dos medicamentos efetivamente dispensados no mês é que 
é o valor a ser considerado para fins de ressarcimento. 
 

Informamos que não identificamos nenhum impedimento para alteração na 
sistemática, como proposto no ofício acima citado e, dessa forma, sugerimos 
a seguinte metodologia:  
 
1) O HCB continuaria informando no relatório mensal os medicamentos 

efetivamente dispensados no mês, adquiridos com recursos do contrato 
de gestão, para fins de acompanhamento por parte desta CACG; 

2) Seria incluída nova tabela no Relatório Mensal, com a descrição das 
aquisições realizadas no mês, onde estariam especificados os produtos 
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adquiridos para uso na Farmácia Ambulatorial, quantitativos data e 
valores dispendidos; 

3) Para fins de ressarcimento seria considerado o valor total das aquisições 
no mês; 

4) Na transição entre uma sistemática e outra, no último dia de setembro, 
seria realizado um inventário para levantamento do estoque dos 
medicamentos adquiridos pelo HCB para dispensação na Farmácia 
Ambulatorial, devidamente valorado e somado aos valores dos 
medicamentos efetivamente dispensados em setembro, para fins de 
ressarcimento; 

5) Caso não se considere possível realizar esse encontro de contas no mês de 
setembro, poderemos ajustar para o mês seguinte (outubro).” 
 

Em reunião da CACG de 26.09.2017 a representante da SES-DIASF concordou com o 
proposto e solicitou que o encontro de contas fosse realizado no dia 30.09.2017, no que 
foi acompanhada pelos demais membros da Comissão presentes à reunião.  
 
No Anexo I apresenta-se relação do inventário de itens em estoque na Farmácia 
Ambulatorial do HCB realizado no dia 30.09.2017, adquiridos com recursos do Contrato 
de Gestão 01/2017, que totalizam R$ 180.352,52. 
 
Para fins de ressarcimento, excepcionalmente neste mês, por se tratar de encontro de 
contas, o valor de R$ 180.352,52 deve ser somado ao valor dos medicamentos 
efetivamente dispensados em setembro, no valor de R$ 76.447,10, relacionados no item 
2.11 deste relatório.  
 
Assim, no mês de setembro de 2017, o total do valor do ressarcimento a ser efetivado 
pela SES-DF, relativo a Farmácia Ambulatorial, é de R$ 256.799,62.   
 
 
2.4. Projeto “Por 1Q+” 
 
O HCB lançou, no dia 20 de setembro, o Projeto “por um quê a mais”, visando elevar os 
padrões de qualidade do trabalho por meio de ações de integração, organização interna 
e avaliação externa, propiciando a incorporação de melhores práticas em gestão em 
saúde, melhores resultados assistenciais e maior visibilidade da instituição no cenário 
nacional - contribuindo para o alcance da visão de futuro definida. 
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O projeto abarca três subprojetos:  

9 Implantação de sistema integrado de gestão  - “HCB mais 
integrado”;  

9 Implantação da cultura da qualidade total por meio da 
metodologia 5S – “HCB mais organizado”; e 

 

9 Adesão do Sistema Nacional de Acreditação  - “HCB mais 
acreditado”.  

 
 
2.5. Segurança do Paciente 
 
Neste mês, em continuidade ao projeto Medicação Segura, foram realizadas duas 
Oficinas de Trabalho com objetivo de aprimorar as barreiras de segurança da cadeia 
medicamentosa do HCB. No primeiro encontro realizou-se dinâmica de interação entre 
o grupo participante e análise detalhada das etapas da cadeia medicamentosa, com 
identificação de perigos e riscos associados. No segundo, avançou-se na discussão das 
barreiras de segurança necessárias para a minimização dos riscos, com estabelecimento 
de metas e prazos para implantação das mesmas.  
 
 
2.6.  Ações na área assistencial 
  
2.6.1. Grupo de Trabalho de Autocuidado Apoiado 
 
Desde 27.04.2017 o HCB tem participado do Grupo de Trabalho de Autocuidado Apoiado 
criado por iniciativa da SES-DF, sob coordenação da Gerência de Atenção à Saúde nos 
Ciclos de Vida, com o objetivo de desenvolver tecnologias de avaliação de suficiência de 
autocuidado para pacientes crônicos. 
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Em setembro a reunião do grupo ocorreu no dia 21 e a equipe do ambulatório de 
especialidades do HRL apresentou as primeiras impressões sobre a aplicação do método 
e dos instrumentos de avaliação de suficiência do cuidado e plano de cuidados nos 
pacientes acometidos por hipertensão e diabetes.  
 
O grupo deverá entregar resultados finais até o dia 31.05.2018. 
 
2.6.2. Grupo de Estudos Cuidados Paliativos em Pediatria 
 
Como desdobramento da I Jornada de Cuidados Paliativos em Pediatria, ocorrida nos 
dias 6 e 7 de abril de 2017 no HCB, foi criado o “Grupo de Estudos Cuidados Paliativos 
em Pediatria”, com o objetivo de prestar informação qualificada sobre o “estado da arte” 
em cuidados paliativos pediátricos, produzindo uma mudança cultural, sob a ótica da 
linha do cuidado e de que esse grupo se mobilize como multiplicador interno e  como 
protagonista no estabelecimento de um Programa de Cuidados Paliativos Pediátricos na 
rede SES/DF, uma vez que o HCB é referência para a maior parte das doenças crônicas 
graves da infância.  
 
Estão sendo realizadas reuniões mensais, com apresentação temática representativa das 
principais doenças crônicas pediátricas, feita por lideranças médicas das diferentes 
áreas. Ao final de cada encontro, são elencadas ações que possam ser incorporadas ao 
cotidiano da clínica. 
 
Em 4 de setembro foi discutido o tema “Necessidades psíquicas da criança e do cuidador: 
o que a psiquiatria tm a dizer para a equipe interdisciplinar?”, apresentado pelo Dr. 
Thiago Blanco Vieira. 
 
2.6.3. Grupo de Estudos Transtornos do Neurodesenvolvimento 
 
Foram realizados 4 encontros em setembro:  
9 Dia 1º: “Princípios Básicos da Revisão Sistemática e Meta-análise” (Flávia Tavares 

Silva Elias - Fiocruz Brasília); 
9 Dia 15: “Epilepsia na Saúde Infantil - epidemiologia, epilepsia de difícil controle” 

(Renata Brasileiro – HCB); 
9 Dia 22: “Estudos Clínicos Epidemiológicos” (Pedro Luiz Tauil – UNB); e 
9 Dia 29 : “Avaliação em Saúde – metodologia de análise de políticas públicas” 

(André Fenner - Fiocruz Brasília). 
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2.6.4. Diretrizes Clínicas 
 
Diante do desafio da gestão de condições crônicas e comprometido com a excelência 
assistencial, alinhados aos princípios da transdisciplinaride, qualidade, humanização, 
sustentabilidade, eficácia e eficiência, o HCB desenvolveu o projeto “Diretrizes 
Interprofissionais de Atenção à Criança e ao Adolescente”, batizado como “Diretrizes 
clínicas”.  
 
O objetivo desta iniciativa foi eleger as patologias ou condições de maior prevelência, 
custo ou gravidade atendidos no HCB e desenhar um modelo assistencial integrado, com 
definições de elegibilidade, fluxo, terapia e metas terapêuticas, dentre outros, de forma 
a orientar equipes e usuários sobre a melhor forma de conduzir o plano terapêutico da 
patologia/condição em questão.    
 
Em maio de 2016 foi lançado o convite a todas as especialidades, com diversas 
orientações às equipes, destacando a estrutura geral das Diretrizes Clínicas, a serem 
elaboradas em 3 cadernos: 
 
9 Caderno do HCB: objetivos da diretriz, critérios de elegibilidade, estratificação de 

risco, fluxo de abordagem diagnóstica e terapêutica e metas a serem alcançadas, 
bem como as diferentes ações das equipes envolvidas; 
 

9 Caderno dos anexos: definição dos formulários utilizados, que deverão constar 
no prontuário do paciente para acompanhamento, bem como o detalhamento 
das condutas diagnósticas e terapêuticas; 
 

9 Caderno do paciente: especifica as metas do paciente, deixando claro a 
participação da família/paciente como agente do tratamento. Deve ser 
interativo, podendo incluir outros setores do convívio social, como aspectos 
escolares. 

 
Em novembro de 2016, durante as comemorações do seu 5º aniversário, o HCB lançou 
as “Diretrizes Clínicas”. 
  
Estão sendo organizados eventos para o lançamento das diretrizes de cada 
especialidade, voltado a profissionais da área de saúde, estudantes e residentes, com 
discussões baseadas nas melhores e mais atuais evidências científicas, disponíveis na 
ciência médica, para que todos tenham mais ferramentas à sua qualificação profissional, 
para oferecer o melhor às crianças, adolescentes e suas famílias. 
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Em setembro foram realizadas: 
9 Dia 1º - “I Jornada de Asma do Hospital da Criança de Brasília José Alencar”, com 

temas relacionados às diretrizes; 
9 Dias 1º e 2 - “I Jornada de Alergia e Imunologia do Hospital da Criança de 

Brasília”; e 
9 Dia 5 – “Dia de Conscientização e  divulgação da Fibrose Cística”. 

 
  
2.7.  Economia gerada após negociações HCB  
 
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 foram concluídos 30 processos para 
aquisição de bens e serviços. Em 25 deles o HCB negociou o preço constante na 
melhor   proposta    e    adicionalmente     obteve     um     desconto   no   valor de 
R$ 46.852,85, equivalente a 2,65% do valor inicial; 

 
b) Termos aditivos a contratos - no mês houve economia de R$ 618.611,38 (valor 

referente a todo o período contratual) na elaboração de Termos Aditivos para 
prorrogação da vigência contratual.  Dos 7 contratos aditivados, 3 foram 
negociados sem reajuste e revisão de valores, 1  foi reajustado com percentual 
inferior ao INPC, 3 foram negociados para redução de valores e o Contrato da 
empresa Sanoli sofreu redução nos preços unitários. 

 
 

2.8. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês  
 
Desde 18.02.2015, por entendimento com a CACG, 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. No mês de referência deste relatório 
foram enviados à SES-DF: 
 

9 01.09.2017 – OF. HCB 754 (GAB/CACG) – Encaminha certidões 
9 01.09.2017 – OF. HCB 755 (DCSAC) – Resp. OF SEI 06.2017 processo seletivo 
9 05.09.2017 – OF. HCB 761 (CACG/DCSAC) – Enc. comentários relatório maio 2017 
9 06.09.2017 – OF. HCB 765 (Gerencia De Alta Complexidade) – APAC’s quimio setembro 
9 06.09.2017 – OF. HCB 766 (Gerencia De Alta Complexidade) – APAC’s nefro agosto 
9 08.09.2017 – OF. HCB 769 (HBDF) – Doação de produtos 
9 08.09.2017 – OF. HCB 770 (Gerencia de Odontologia) – Doação de produtos 
9 08.09.2017 – OF. HCB 771 (HBDF) – Doação de produtos 
9 08.09.2017 – OF. HCB 772 (HAB) – Doação de produtos 
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9 13.09.2017 – OF. HCB 774 (GAB) – Comunica posição do HAB sobre PTNT 
9 14.09.2017 – OF. HCB 781 (CACG) – Encaminha relatório mensal agosto  
9 15.09.2017 – OF. HCB 782 (HBDF) – Doação de produtos 
9 15.09.2017 – OF. HCB 783 (HRPa) – Doação de produtos 
9 18.09.2017 – OF. HCB 785 (CACG) – OF. Sol. esclarecimento composição de créditos 
9 25.09.2017 – OF. HCB 799 (CACG) – Resp. OF. SEI n° 03.2017 farmácia ambulatorial 
9 25.09.2017 – OF. HCB 800 (Gerencia De Alta Complexidade) – APAC’s nefro setembro 
9 25.09.2017 – OF. HCB 802 (Gerencia De Alta Complexidade) – APAC’s quimio setembro 
9 25.09.2017 – OF. HCB 803 (HRT) – Doação de produtos 
9 25.09.2017 – OF. HCB 804 (HRPa) – Doação de produtos 
9 25.09.2017 – OF. HCB 805 (NJUD) – Resp. processo 060.004370.2017 (M.J.M.Q) 
9 26.09.2017 – OF. HCB 809 (HRAN) –  Banco de horas 
9 26.09.2017 – OF. HCB 810 (HBDF) –  Banco de horas 
9 26.09.2017 – OF. HCB 811 (HRS) –  Banco de horas 
9 26.09.2017 – OF. HCB 812 (CSNB02) –  Banco de horas 
9 26.09.2017 – OF. HCB 814 (HRT) –  Banco de horas 
9 26.09.2017 – OF. HCB 815 (GNUT_DIAM_CORIS_SAIS) –  Banco de horas 
9 26.09.2017 – OF. HCB 816 (HMIB) –  Banco de horas 
9 26.09.2017 – OF. HCB 817 (NPAC_GNUT_DIVEP_DIREG_SUPRAC) –  Banco de horas 
9 26.09.2017 – OF. HCB 818 (HAB) –  Banco de horas 
9 26.09.2017 – OF. HCB 819 (HRAN) –  Banco de horas 
9 28.09.2017 – OF. HCB 831 (CACG) –  Enc. comentários relatório junho 2017 
9 29.09.2017 – OF. HCB 836 (CACG) –  Resp. OF. SEI n° 09.2017 Serviço de nefrologia 

 
 
2.9. Visitas domiciliares  
 
De acordo com o plano terapêutico do paciente, equipe multidisciplinar que pode ser 
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 (cuidados paliativos). 
  
Além dessas, equipe que pode ser composta por representante da enfermagem e 
assistência social realizam visitas a pacientes da diálise peritoneal e da fibrose cística.  
 
Neste mês foram realizadas 6 visitas domiciliares, sendo 3 a pacientes de cuidados 
paliativos e 3 de diálise peritoneal. 
 
 
2.10.  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$ 1.807,87. 



13 
 

 

CÓDIGO TIPO DE EXAME VALOR 
UNIT. QTE.  VALOR 

TOTAL 
LOCAL DE 

REALIZAÇÃO 

0202100030 Determinação de Cariotipo em Sangue Periferico (C/ 
Técnicas de Bandas) (Citogenética) 160,00 6 960,00 

HAB 0202020355 Eletroforese de Hemoglobina (**) - 0 0,00 

0202010031-HCB1 HPLC (Cromatografia Líquida de Alta Performance 
de Hemoglobina) (**) - 0 0,00 

 Sub Total - HAB  6 960,00   

0202080048 Baciloscopia Direta P/ BAAR Tuberculose 
(Diagnóstica) 4,20 0 0,00 

LACEN 

020203-HCB67 Ciclosporidium (***)  0 0,00 
020203-HCB66 Clostridium nas Fezes (***)  0 0,00 
020203-HCB70 Clostridium Tetani IGG no Soro (***)  0 0,00 

0202030024 Contagem de Linfocitos CD4/CD8 15,00 18 270,00 
020203-HCB69 Cryptosporidium (***)  0 0,00 

0202080110 Cultura para BAAR 5,63 13 73,19 
0202070050 Dosagem de Ácido Valproico 15,65 5 78,25 
0202070123 Dosagem de Barbiturados 13,13 0 0,00 
0202070158 Dosagem de Carbamazepina 17,53 0 0,00 
0202070182 Dosagem de Ciclosporina 58,61 0 0,00 
0202070220 Dosagem de Fenitoina 35,22 1 35,22 
0202070298 Dosagem de Metotrexato 10,00 0 0,00 
0501080040 Dosagem de Sirolimo (Em Paciente Transplantado) 52,33 1 52,33 
0501080058 Dosagem de Tacrolimo (Em Paciente Trasplantado) 52,33 0 0,00 

020203-HCB68 Isospora Belle  (***)  0 0,00 
0202030865-HCB1 Leishimaniose Teste Rápido 10,00 0 0,00 

0202030792 Pesquisa de Anticorpos IGG Contra Arbovírus 20,00 0 0,00 

0202030814 Pesquisa de Anticorpos IGG Contra o Vírus da 
Rubeula 17,16 11 188,76 

0202030822 Pesquisa de Anticorpos IGG Contra o Vírus da 
Varicela-Herpeszoster 17,16 0 0,00 

0202030865-HCB1 Pesquisa de Anticorpos IGM Antileishmanias 10,00 1 10,00 

0202030903 Pesquisa de Anticorpos IGM Contra Arbovírus 20,00 1 20,00 

0202030920 Pesquisa de Anticorpos IGM Contra o Vírus da 
Rubeula 17,16 7 120,12 

0202040135 Pesquisa de Rotavírus Nas Fezes 10,25 0 0,00 
0202030385-HCB1 Sorologia para Tcanis - Toxocara Canis 10,00 0 0,00 

0213010569 Teste de Elisa IGG P/ Identificação De Parvovírus 
(Parvovirose) (*) - 2 0,00 

0213010585 Teste de Elisa IGG P/ Identificação Do Vírus Do 
Sarampo - 7 0,00 

0213010607 Teste de Elisa IGM P/ Identificação de Parvovírus 
(Parvovirose) (*) - 2 0,00 

0213010615 Teste de Elisa IGM p/ Identificação Do Vírus Do 
Sarampo - 3 0,00 

 Sub Total - LACEN  72 847,87   
 Total Geral  78 1.807,87   

 (*) valor zerado na Tabela SUS. Exames relacionados à Vigilância Epidemiológica de doenças de 
notificação compulsória. 
(**) Não identificado código e valor na Tabela Unificada de Procedimentos do SUS. 
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2.11. 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 2.610 

Número de receitas aviadas 3.367 
Número de itens dispensados 6.280 

Número de unidades dispensadas 190.557 
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF R$ 143.013,97 
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*) R$ 76.447,10 

Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB R$ 219.461,07 
 

(*) Apresenta-se, abaixo, relação dos medicamentos e materiais dispensados pela 
Farmácia Ambulatorial no mês de setembro de 2017, adquiridos com recursos do 
contrato de gestão. A relação traz a informação do nome do medicamento/material e 
apresentação, número de unidades dispensadas e valor total. As notas fiscais são 
enviadas regularmente nos relatórios mensais. O total no mês foi de R$ 76.447,10. 
 

set/17 
 

Nr. Item  
Nr. 

unidades 
dispensadas 

Valor                         
Total 

1 ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG 330 138,01 

2 ACIDO FOLINICO 50 MG SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML - 
FRASCO AMPOLA 5 ML 38 266,28 

3 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP 
(250MG +62,5MG)/5ML FR 75ML 140 883,21 

4 SES AZITROMICINA - COMPRIMIDO 500 MG 186 130,20 

5 CEfALEXINA (MONOIDRATADA) SUSP OR 250MG/5ML - 
FRASCO C/ DOSEADOR 100ML 64 512,48 

6 CEFALEXINA (MONOIDRATADA) 500 MG - CAPSULA, 
DRAGEA OU COMPRIMIDO 492 315,92 

7 DEXAmetasona (ACETATO OU FOSFATO) 4MG - 
COMPRIMIDO 800 953,14 

8 DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL 1MG/ML FRASCO 
100ML 249 2.166,30 
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9 DOSADOR ORAL GRADUADO ATE 10ML 1 0,39 
10 ENALAPRIL (MALEATO) 5MG - COMPRIMIDO SULCADO 1.320 105,61 

11 ESPACADOR VALVULADO DE USO ADULTO/INFANTIL 
TAMANHO DE MASCARA PEQUENA 1 34,14 

12 ESPACADOR VALVULADO DE USO ADULTO/INFANTIL: 
TAMANHO DE MASCARA MEDIA 36 1.169,15 

13 ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO 1.800 224,96 

14 ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO 
AMPOLA 10 138,63 

15 FENITOINA (SODICA) 100MG COMPRIMIDO 1.080 230,61 
16 FENOBARBITAL SOL.ORAL 40 MG/ML FR 20 ML 443 1.575,43 

17 FentaNILA (CITRATO) 100MCG/HORA - ADESIVO 
TRANSDERMICO 10 1.264,10 

18 FentaNILA (CITRATO) 25MCG/HORA - ADESIVO 
TRANSDERMICO 20 780,45 

19 FentaNILA (CITRATO) 50MCG/HORA - ADESIVO 
TRANSDERMICO 50 3.648,46 

20 FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE 
GLICEMIA CAPILAR 21.000 12.133,18 

21 IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG 860 69,84 
22 METRONIDazol 400MG - COMPRIMIDO 144 60,24 

23 METRONIDazol SUSPENSAO ORAL 200MG/5ML - FRASCO 
100ML DOSEADOR (cód.2.522) 22 33,00 

24 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA (5MG +250UI)/G BIS 
15GR 113 210,95 

25 PredniSONA COMPRIMIDO 20MG 4.840 972,84 

26 RANITIDINA SOLUCAO ORAL OU XAROPE 15MG/ML 
FRASCO 120ML 230 1.029,98 

27 SALBUTAMOL (SULFATO) SPRAY 100MCG/DOSE - FRASCO 
200 DOSES 120 999,19 

28 tioGUANINA COMPRIMIDO 40MG (cód.2.594) 175 1.249,50 

29 SES AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE 
INSULINA 0,23X4MM 8.300 5.728,01 

30 SES AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 25MG 60 2,16 
31 SES CARBONATO DE CÁLCIO COMPRIMIDO 500MG 1.000 51,22 

32 SES CARBONATO DE CÁLCIO (500 OU 600 MG) + 
COLACALCIFEROL COMPRIMIDO 8.930 2.362,79 

33 SES CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG 21 13,65 
34 SES CLINDAMICINA (CLORIDRATO) 300MG CAPSULA 112 198,67 

35 SES CLORETO DE POTASSIO SOL ORAL 60MG/ML FRASCO 
100 ML COM DOSEADOR 52 166,40 

36 SES DIGOXINA COMPRIMIDO 0,25MG 20 3,00 

37 NP ELTROMBOPAG OLAMINA COMPRIMIDO REVESTIDO 
50MG (cód.5.868) 14 3.458,00 

38 SES ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG 380 1.098,20 
39 SES METOTREXATO COMPRIMIDO 2,5MG 972 715,66 

40 SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 
5MG 2.670 858,93 

41 SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO REVESTIDO 
10 MG 840 1.680,00 
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42 SES OXIBUTININA COMPRIMIDO 5MG 480 307,20 

43 SES SALMETEROL(XINAFO)+ FLUTICASONA(PROPIONATO) 
AER 25MCG + 125MCG 116 10.711,45 

44 SES SERINGA DESCARTAVEL (50UI) 0,5 ML PARA INSULINA 
6MM X 0,25MM ( 590 814,20 

45 SES SULFATO FERROSO DRAGEA 40 MG (cód.8.064) 1.800 90,00 

46 SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 
MG/5 ML) FR 100 ML 450 1.503,00 

47 SES VARFARINA SODICA COMPRIMIDO 5MG (cód.7.999) 60 34,80 

48 SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA SUSP ORAL (200 
+40MG)/ 5ML FR 100ML 100 390,00 

49 SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA COMPRIMIDO 
400MG +80MG 510 52,26 

50 TEMOZOLAMIDA 20MG - CAPSULA (cód.7.338) 45 1.022,85 
51 VORICONazol COMPRIMIDO 200MG 140 13.888,47 

  62.236 76.447,10 
 
Conforme relatado em fatos relevantes, item 2.3 deste relatório, a partir de outubro de 
2017 passa-se a informar os itens adquiridos no mês para dispensação pela Farmácia 
Ambulatorial a pacientes do HCB. 
 
 
2.12. Apresentação dos Dados de Produção Mensal  
  
O HCB registra, mensalmente, nos Sistemas de Informação do SUS, dados de produção 
referentes a BPA, AIH’s  e APAC’s. Encaminha-se, abaixo, cópia do recorte dos protocolos 
de entrega em meio magnético, relativos à competência do mês anterior e, no Anexo II, 
cópia completa dos comprovantes. 

 

 
BPA – Boletim de Procedimentos Ambulatoriais 
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AIH – Autorização Internação Hospitalar 

 
Relembra-se que até o mês de setembro a produção de serviços de alta complexidade 
em oncologia (APAC’s) continuava sendo apresentada pelo Hospital de Apoio de Brasília, 
uma vez que o HCB não dispunha de habilitação no Ministério da Saúde para a realização 
desse serviço. No entanto, a partir do próximo mês, com a habilitação concedida pela 
Portaria MS 458, de 24.02.2017, retificada e republicada em junho de 2017, o HCB foi 
credenciado junto ao CACON-Centro de Alta Complexidade em Oncologia da SES-DF, 
com habilitação para o código 17.16 (serviço de oncologia clínica de complexo 
hospitalar). Assim, a partir de outubro de 2017, as APAC´s serão apresentadas apenas 
pelo HCB.  
 
Para os serviços de Terapia Renal Substitutiva, o HCB envia as APACs para a Comissão de 
Nefrologia da SES-DF, que avalia e autoriza os procedimentos. Na sequência, são 
registrados no sistema SIA/SUS mas são glosados, uma vez que o HCB ainda não dispõe 
de habilitação, estando o processo em tramitação no Ministério da Saúde. 
 

 

 
APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade – HCB 
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APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade - HAB 

 
Conforme solicitado pela CACG, no Anexo III apresenta-se a relação de APAC´s de 
quimioterapias válidas no mês. 
  
 

2.13. Funcionamento das Comissões Hospitalares Permanentes 
 

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

Comissão  Periodicidade ago/2017 set/2017 
CRPPO – Comissão de Revisão do 
Prontuário do Paciente e Óbitos 

Mensal 30.08 27.09 

CT – Comitê Transfusional Bimestral - 06.09 

CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica 
e Produtos para a Saúde 

Mensal 24.08 28.09 

CGRS – Comissão de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 

Bimestral - 20.09 

CCI - Comissão de Controle de Infecção Mensal 24.08 21.09 

 
 

2.14. 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.  
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2.14.1. Quadro de Pessoal Ativo 
 
 

Corpo Funcional  Total 

Cedidos pela SES  67 

Contratados CLT 620 

Ativos 687 

  
 
2.14.2.  Servidores Cedidos pela SES 

  
2.14.2.1. Relação dos Servidores Cedidos 
 

O Anexo IV apresenta relação contendo nome do servidor, matrícula, cargo, horas 
semanais cedidas pela SES e a Unidade Administrativa/lotação de origem. 
 
2.14.2.2. Demonstrativo da folha referencial de pagamento de Servidores Cedidos 

 
No Anexo V segue a relação com demonstrativo da folha referencial de pagamento dos 
servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser deduzido da parcela de custeio 
subsequente, no valor de R$ 566.913,02, já incluídos os encargos e provisões.  
 
Cabe lembrar que, conforme CG 01/2014, 19.1.1.1 item “d”, o valor da dedução 
“corresponderá ao valor que o CONTRATADO dispenderia para arcar com o salário e 
encargos do cargo ocupado pelo mesmo no HCB, em caso de uma contratação em regime 
celetista;”. 
 
Ressalta-se que a servidora Diva Maria Previtera Passos de Souza, médica, matrícula 
129.592-6, teve aposentadoria concedida em 02.08.2017 (DODF 147 de 02.08.2017) e 
que o servidor Daniel Bruno Bentes Simões Zancanaro, médico, matrícula 159.608-X, 
retornou as horas compartilhadas no HCB para o Hospital de Base do Distrito Federal-
HBDF, a partir de 11.08.2017, conforme ofício HCB 635/2017. 
 
2.14.2.3.  Registro de ponto de Servidores Cedidos 

    
Conforme solicitado pela CACG, no Anexo VI segue o registro de ponto dos servidores 
cedidos. Esclarece-se que o HCB sempre enviou e que manterá o envio desses 
documentos ao Núcleo de Pessoas da lotação de origem de cada servidor. 
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2.14.3.  Contratados CLT 
 
2.14.3.1. Relação dos Contratados CLT  
 
Conforme solicitado pela CACG, o Anexo VII apresenta relação com a quantidade de 
empregados, detalhados conforme CBO (Classificação Brasileira de Ocupações). 
 

2.14.3.2.  Folha de pagamento dos Contratados CLT  
 
Conforme solicitado pela CACG, o Anexo VIII apresenta resumo da folha de pagamento  
dos empregados celetistas, assinado pela Diretoria de Recursos Humanos e pela 
Diretoria de Custos, Orçamento e Finanças. 
 
2.14.3.3. Demissões 
 
Conforme solicitado pela CACG, informa-se que no mês foram registradas 12 demissões, 
sendo 5 por iniciativa do funcionário e 7 por iniciativa da instituição. 
 
2.14.3.4.  Ações Trabalhistas 
 
Conforme solicitado pela CACG , informa-se que o ICIPE/HCB tem 10 ações trabalhistas 
em tramitação no TRT 10ª Região e 1 no MPT. 
 
2.14.4.  Capacitação 
 
Conforme cláusula 6.1.16 do Contrato de Gestão 01/2014, cabe ao HCB: “promover 
ações de capacitação, treinamento e desenvolvimento dos profissionais contratados e 
cedidos para execução do presente Contrato de Gestão.” 
 
No mês, foram realizadas ações de capacitação, treinamento e desenvolvimento para os 
profissionais contratados e servidores cedidos, que estão descritas no Anexo IX e 
acompanhadas das listas de presença e certificados, conforme o caso. 
 
Vale esclarecer que são realizados treinamentos internos e externos e visitas técnicas. 
Os primeiros seguem acompanhados de lista de presença, os externos de certificado de 
participação e as visitas técnicas de relatório. Pode ocorrer que em treinamentos 
externos os certificados sejam disponibilizados somente alguns dias após o término do 
treinamento e não ser possível enviar no relatório de prestação de contas do mês 
subsequente.    
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2.14.5.  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 
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 (outubro/2016 a setembro/2017), 
atingiu-se a média de 65,6% 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 e está condicionado à auditoria interna e da CACG. 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 20 dias úteis. 
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 Grupos de Assistência Meta 
Realizado 

(Informação 
preliminar)  

% 
realizado Pontos 

Assistência Ambulatorial         

GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades 6.408 6.322 98,7% 81 
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial 3.821 4.702 123,1% 48 
GRUPO III - Procedimentos Especializados 875 1.664 190,2% 648 
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos 482 842 174,7% 36 
GRUPO V - Exames Laboratoriais 17.088 23.447 137,2% 168 

GRUPO VI - Exames de Bioimagem 1.098 1.439 131,1% 72 
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia 36 92 255,6% 24 

Assistência Hospitalar         

GRUPO VIII - Saídas Hospitalares 55 52 94,5% 72 
GRUPO IX - Diárias de UTI - -     
GRUPO X - Diárias de Cuidados Paliativos  - -      
GRUPO XI – Cirurgias  - -      
GRUPO XII – Transplantes  - -      

TOTAL de pontos       1.149 
 
 
 

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 
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 

98,8% 200 

4.3. Serviço de Atendimento 
ao Cliente / Ouvidoria 

Dar encaminhamento adequado a  80% das 
queixas apresentadas 

100% 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 
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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 (*) 853 

Total 853 
 

Ecocardiografia (*) 30 
Holter (*) 9 
MAPA (*) 19 
Tilt test (*) 2 
Tomografia (*) 288 

Total 348 
Meta: apresentar os dados 

(*) os quantitativos podem variar de acordo com a configuração mensal das agendas. 

 
Além dos procedimentos pactuados, que são atualmente regulados pelo sistema SISREG, 
mensalmente o HCB disponibiliza a unidades da Rede SES-DF : 
 

Exames ofertados  Número de vagas/ mês 

BERA 10 
Colonoscopia  12 
Eletrocardiograma (para o HMIB) 20 
Eletroencefalograma (EEG) 30 
Eletroneuromiografia (ENM) 10 
Endoscopia Digestiva Alta (EDA) 25 
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Espirometria 20 
Manometria 4 
Phmetria 10   
Potencial Evocado 10 
Teste  caminhada  8 

Total 159 
 

Além desses, mensalmente o HCB disponibiliza exames laboratoriais às unidades da 
Rede SES-DF (Ofício HCB 636/2017), que estão relacionados no Anexo X, identificados 
pelo ofício HCB de comunicação à SES-DF, com quantidade ofertada e utilizada.  
 
 
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares 
 
O Contrato de Gestão prevê que seja mensurada a satisfação do cliente externo, por 
meio de pesquisa direta. Para cumprimento deste item, deverá ser atingido um índice 
de satisfação igual ou superior a 75% de avaliações qualificadas como Boa ou Ótima.  
 

Avaliações Qte. 

Ótimo 341 
Bom 83 

Regular 3 
Ruim 1 

Péssimo 1 
Não consigo avaliar 0 

Total 429 
Total Bom + Ótimo 424 

% Bom + Ótimo 98,8% 
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 
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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 22 
Número de queixas resolvidas 22 
Número de queixas pendentes  0 

% de queixas resolvidas 100% 

Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas 

 
Ressalte-se que desde a implantação do novo sistema de ouvidoria da SES-DF, o OUV-DF 
ainda não se dispõe de relatórios, além de outras necessidades já especificadas à 
Ouvidoria Geral da SES-DF.     
 
 
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 

PE / AP / CE / TFD / CF 
(*) 

ACT / PI / Cse                      
(**) 
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862 579 32,8 162 134 17,3 1.000 822 17,8 5.755 4.787 16,8 18,7 
 

 (*) PE - Parecer Especializado; AP - Admissão em Programa; CE - Consulta de Egresso; TFD - Tratamento Fora de  
Domicílio;  CF - Convocado Familiar ; 
(**) ACT - Troca de Receita; PI - Parecer Interno; Cse - Consulta seguimento especial. 
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4.5. Controle de Infecção Hospitalar 
 
No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia 21.09.2017 e a ata está no Anexo XI. 
 
Apresenta-se abaixo dados da área de Controle de Infecção Hospitalar. 
 

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% 46,4% 1,2% 
Cirurgias limpas (herniorrafias): 46 
                           Número de ISC:    0 

Pacientes-dia: 371 
Utilização de CVC-dia: 172 

               Utilização de CVC-dia: 172 
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 

367 445 82,5% 
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 

367 52 7,1 dias 
Meta: Apresentar os dados 
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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 52 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 

14 12 3 8 

Meta: Apresentar os dados 

 
 
O Contrato de Gestão 01/2014 prevê que no mês de setembro deve ser apresentado, 
adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA-
Instituto Nacional do Câncer. No entanto, por regulamento do RHC do INCA, os dados 
somente devem ser enviados após solicitação daquele Instituto, o que ocorre após 2 
anos do registro dos dados no sistema SisRHC. O serviço do Registro de Câncer Hospitalar 
do HCB foi estabelecido a partir de 2014. Considerando que havia dados pendentes de 
registro que remontavam aos anos anteriores ao funcionamento do hospital, a equipe 
de registradoras dispendeu esforço adicional e paralelo ao registro dos casos da rotina 
para resgatar as informações a serem informadas à base nacional. Em dezembro de 2016 
foi enviada a base de dados do ano de 2010. No ano de 2017 foi possível enviar a base 
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do ano de 2013, conforme figura abaixo, que reproduz a tela do SisRHC. Até o final de 
outubro, deverá ser enviada a base de 2014, que já está em fase final de verificação e 
digitação. Estima-se que até o final de 2017 seja possível enviar também os dados de 
2015, que também estão sendo trabalhados. 
 

 
 
 
 
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO  
 
5.1. Execução Financeira 
 
Os repasses recebidos da SES-DF na conta BRB 060.038.346-6, oriundos do Contrato de 
Gestão 01/2014 são separados, gerencialmente, em recursos para custeio e 
investimentos. Com a finalidade de garantir o controle dos saldos, os valores recebidos 
são aplicados em CDB em registros distintos e é efetivado o resgate de acordo com a 
necessidade de pagamento dos compromissos assumidos, possibilitando a conciliação 
dos valores de acordo com o seu destino. 
 
5.1.1. Custeio 
 
Para custeio, o mês de setembro de 2017 iniciou com o saldo de R$ 12.321.380,57 na 
conta bancária 060.038.346-6, mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial 
do Distrito Federal. 
 
Neste mês houve repasse de R$ 13.565.312,39 pela SES-DF para custeio e o rendimento 
líquido de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15 de janeiro de 
1997, foi de R$ 66.048,31. Houve, também, o ingresso de recurso referente ao aluguel 
da cafeteria no valor de R$ 505,00, reembolso do ICIPE referente a salários no valor de 
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R$ 5.511,49 e, por fim, o ingresso de R$ 24.380,36 referente à devolução de recursos de 
supridos, reembolso do plano de saúde por funcionário e outros. 
 
O  valor  total  do  desembolso de  custeio  foi de R$  7.912.728,40. Assim sendo, o saldo 
bancário de Custeio, no final do mês, foi de R$  18.070.409,72 .  Neste montante está 
incluso o saldo de RESERVA TÉCNICA de R$  5.424.783,62. 
 
 
5.1.2. Investimento 
 
Para     investimento,     o     mês  de  setembro  de   2017       iniciou      com     o      saldo   
de R$ 16.839.415,03 na conta bancária 060.038.346-6 mantida junto ao BRB – Banco de 
Brasília, banco oficial do Distrito Federal, contemplando a realocação do montante de 
investimento que foi recebido em agosto de 2017, inicialmente alocado como Custeio 
até obter-se a confirmação correta da classificação. 
 
No mês, não houve repasse pela SES para investimento e o rendimento de aplicações 
financeiras,  conforme previsto  na  IN  STN  nº1  de  15  de  janeiro  de  1997,   foi   de 
R$ 78.400,84. 
 
No mês o  valor  total  do desembolso com investimentos foi de R$ 1.006.410,79. Dessa 
forma o saldo bancário de Investimento, no final do mês, foi de R$ 15.911.405,08. 
 
 
5.1.3. Fluxo de Caixa 
 
O relatório completo 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 XII, contemplando a movimentação do 
mês. 
 
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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Note-se que no item Pessoal – Pessoal Cedido SES o valor está zerado, por não se tratar 
de desembolso. O valor para desconto na parcela subsequente está informado em outro 
item neste relatório. 
 
O    valor  total  de  custeio  do HCB  no  mês  foi  de   R$ 7.912.728,40,   acrescido    de 
R$ 566.913,02,  referente aos profissionais cedidos pela SES-DF e R$ 1.807,87 referente 
ao   acordo    de    cooperação    com    as    unidades   da   rede    SES-DF,     totalizando 
R$ 8.481.449,29. Deste montante, deve-se deduzir o valor dos medicamentos adquiridos 

DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR
SALDO INICIAL 12.321.380,57       SALDO INICIAL 16.839.415,03       

INGRESSOS INGRESSOS
REPASSE SES - BRUTO 13.565.312,39       REPASSE SES - BRUTO -                            
OUTROS INGRESSOS/REND. APLIC. FINANC. 96.445,16                RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS 78.400,84                
DESCONTO CONTRATUAL - METAS -                            DESCONTO CONTRATUAL - METAS -                            
REPASSE SES - LÍQUIDO 13.565.312,39       REPASSE SES - LÍQUIDO -                            
TOTAL DE INGRESSOS 13.661.757,55       TOTAL DE INGRESSOS 78.400,84                

DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS
INSUMOS HOSPITALARES 988.859,92             EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO 1.006.410,79          

Material Médico Hospitalar 281.698,61             MÓVEIS E UTENSÍLIOS -                            
Drogas e Medicamentos 387.314,89             OBRAS -                            
Insumos Laboratório 304.981,93             TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS 1.006.410,79          
Gases Medicinais 14.864,49                

PESSOAL 4.355.694,31          SALDO INVESTIMENTOS 15.911.405,08
Pessoal CLT 2.677.151,32          
13º Salário -                            SALDO FINAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOS) 33.981.814,80
Pessoal Cedido SES -                            
Encargos 1.678.542,99          

OUTROS CUSTOS COM PESSOAL 475.088,10             SALDOS:
Cursos e Treinamentos 11.941,63                EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE 6.249.549,31          
Plano de Saúde dos Funcionários 435.303,67             EXTRATO BANCÁRIO APLICAÇÕES 27.732.265,47       
Vale Transporte 27.842,80                SALDO FINAL 33.981.814,78       

MATERIAIS 430.860,87             
Material de Informática 64.518,00                
Material de Uso e Consumo 79.465,72                
Material de Manutenção 285.781,35             
Supridos -                            
Outros Materiais 1.095,80                  

GASTOS GERAIS 1.662.225,20          
Serviços de Terceiros 1.548.320,08          

Serviço de Vigilância 201.121,15               
Serviço de Higienização e Limpeza 265.892,71               
Serviço de Alimentação 471.363,48               
Serviço de Lavanderia 11.914,81                 
Serviços de Informática 253.545,12               
Serviços Exames Laboratórios 37.952,07                 
Serviço de Esterelização 19.852,92                 
Serviço de Viagem e Estadia 1.913,64                   
Tributárias s/ NF 155.906,62               
Outros Serviços 128.857,56               

Água 41.366,44                
Energia Elétrica 64.515,51                
Telefone/Internet 1.962,22                  
Bancárias 1.580,95                  
Outros Gastos Gerais 4.480,00                  

TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO 7.912.728,40          

SALDO (CUSTEIO) 18.070.409,72

CUSTEIO INVESTIMENTO
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com recurso de Contrato de Gestão para abastecimento da farmácia ambulatorial no 
valor de R$ 76.447,10. 
 
No que se refere aos desembolsos com custeio, observa-se que os gastos com Insumos 
Hospitalares totalizaram R$ 988.859,92. O maior desembolso foi com o grupo Pessoal, 
no valor de R$ 4.355.694,31 (referente a salários e encargos dos funcionários celetistas).   
No grupo  Outros   Custos   com   Pessoal   o   desembolso   total   foi  de R$ 475.088,10. 
No grupo Materiais o desembolso foi de R$ 430.860,87 e, por fim, no grupo de Gastos 
Gerais, com desembolso total de R$ 1.662.225,20, destaca-se o desembolso com 
Serviços de Terceiros no valor de R$ 1.548.320,08. 
 
No  que  se  refere   aos   desembolsos   com   investimentos,   destaca-se   o   valor   de 
R$ 1.006.410,79 referente a equipamentos, direitos de uso e obras. 

  
 

5.2. Notas Fiscais  
 

Conforme  cláusula  19.1.1.1  item  “f” do Contrato de Gestão 01/2014 junta-se, no 
Anexo XIII, cópias simples dos documentos fiscais que comprovam as despesas 
efetuadas no mês, todas autenticadas pelo titular da DICOF – Diretoria de Custos, 
Orçamentos e Finanças do HCB. As Notas Fiscais estão sempre acompanhadas da cópia 
do recibo de pagamento bancário e organizadas em ordem cronológica, compatível com 
o extrato bancário. 
 

 
5.3.   Despesas não ASPS-Ações e Serviços Públicos de Saúde 

 
Apresenta-se planilha de controle dos gastos das atividades não ASPS (Ações e Serviços 
Públicos de Saúde)  pagas no mês, conforme explicitado acima no item Fluxo de Caixa. 

  

 
 
 

5.4.  Suprimento de Fundos 
 
O Suprimento de Fundos é um adiantamento concedido a um número limitado de 
funcionários do HCB (entende-se por funcionários todas as pessoas que possuam vínculo 
trabalhista CLT com o ICIPE/HCB ou servidores formalmente cedidos pela SES-DF ao ICIPE 
para exercício no HCB, a critério e sob a responsabilidade do Superintendente 
Executivo), mediante ordem bancária, tendo prazo certo para aplicação e para 

DATA VECTO. DESCRIÇÃO PRESTADOR Nº NF VALOR
29/09/2017 Plano de Saúde Amil - Assistência Médica Internacional S/A 370977 15.013,17       
29/09/2017 Plano de Saúde Odontológico Amil - Assistência Médica Internacional S/A 370482 420.290,50     

435.303,67           
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comprovação, com a finalidade de pagamento de despesas inerentes ao Contrato de 
Gestão 01/2014, referentes à aquisição de bens ou serviços de pequeno valor quando 
as circunstâncias não permitirem o processamento normal. 
 
Para realização da despesa são observados os princípios que regem qualquer tipo de 
gestão, ou seja, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a 
eficiência, bem como a aquisição mais vantajosa para o HCB.  O tipo de itens que podem 
ser adquiridos, valores e demais detalhes estão normatizados no HCB. A última 
atualização vigente é a Resolução 078, de 16.12.2015. 
 
Para concessão de auxílio financeiro exclusivamente para locomoção de paciente do HCB 
e de seu acompanhante até o hospital e deste à sua residência, dentro do território do 
Distrito Federal e Região do Entorno o HCB tomou por base o Decreto 24.673/2004, que 
dispõe sobre o Suprimento de Fundos nas unidades de Saúde do Distrito Federal e a 
Portaria SES 490, de 12.12.2008. No HCB  os critérios específicos  estão normatizados na 
Resolução 079, aprovada pelo Colegiado Gestor em 16.12.2015. 
 
Em 2 de maio de 2016, visando o custeio excepcional de refeições para paciente 
ambulatorial e acompanhante, o HCB publicou a Resolução 086, aprovada pelo 
Colegiado Gestor em 27.04.2016, para concessão de auxílio pelo Serviço Social, em casos 
em que o paciente esteja em situação de vulnerabilidade social e preencha os requisitos 
previstos na Resolução. 
 
No mês de setembro de 2017 não foram disponibilizados suprimentos. 
 
Vale esclarecer que as cópias dos pareceres das prestações de contas de cada suprido 
seguem anexadas aos comprovantes de adiantamento de suprimento de fundos. 
 
A apreciação da prestação de contas é realizada pelo titular da Controladoria com o “de 
acordo” do titular da DICOF – Diretoria de Custos, Orçamentos e Finanças do HCB.  

 
 

5.5. Associação dos Funcionários do HCB 
 
A AHCB-Associação dos Funcionários do HCB foi fundada em 17 de setembro de 2012, 
tendo por finalidade integrar e defender os interesses dos funcionários (CLT e cedidos) 
associados, por meio de promoção de eventos visando a qualidade de vida dos 
associados, busca por convênios, parcerias e outros benefícios que contribuam para o 
bem estar dos Associados, apoio e representatividade dos seus associados em suas 
justas reivindicações coletivas, perante quaisquer entidades, em juízo ou fora dele, 
filiação a entidades, ligas e federações pertinentes observadas os dispositivos legais, 
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estatutários e regulamentos aplicáveis a sua finalidade e manutenção, cooperação e 
harmonia entre os associados, estimulando o seu espírito associativo e sua valorização, 
integrando os funcionários do Hospital da Criança de Brasília José Alencar. 
 
A contribuição dos funcionários celetistas é descontada na folha de pagamento, 
considerando a autorização de cada associado no ato de sua adesão à AHCB e o valor é 
repassado à conta bancária da Associação. 
 
No  mês,  o  valor  total  descontado  dos  funcionários  associados   da   AHCB   foi   de 
R$ 8.573,85 e o valor foi repassado à AHCB no dia 29.09.2017, conforme pode ser 
constatado no extrato bancário.  
 
 
5.6.  Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas 
 
No Anexo XIV estão os comprovantes de recolhimento de encargos previdenciários, 
trabalhistas, fiscais e comerciais, bem como as certidões negativas de: 
 

Documento Órgão emissor Válida até 

Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF Caixa Econômica Federal 18.10.2017 

Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas 

Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho 28.10.2017 

Certidão Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União 

Receita Federal 
PGFN 03.02.2018 

Certidão Negativa de Débitos 
Distrito Federal 

Secretaria de Estado da Fazenda 
Subsecretaria da Receita 

31.12.2017 

    
 
 
 
6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS  
 
Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1, item “e” do Contrato de Gestão 01/2014 informa-
se que, para que as devidas providências a cargo dessa SES-DF, conforme cláusula  
8.1.17,  relaciona-se abaixo os bens recebidos no mês, que totalizaram R$ 2.319.743,51 
e junta-se, no Anexo XV, as cópias das notas fiscais. 
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7.  ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB 
 
Os times HCB deram continuidade às atividades previstas e não houve reunião geral do 
grupo no mês. 
 
7.1. Atividades e deliberações internas 
 
Dentre os temas discutidos com as equipes continuaram as discussões de fluxo e,  
principalmente, de processos de todas as áreas, com a descrição em manuais, utilizando-
se know how da WFO, plano de trabalho aprovado e padronização de manuais em vigor 
no HCB. 
 
7.2. Atividades em conjunto com a WFO 
 
Não houve reuniões técnicas presenciais no mês, apenas reuniões com o Governo, para 
tentar solucionar questões para viabilizar a continuidade do projeto. As reuniões foram 
organizadas pela Seplag e Casa Civil. 
 
Ressalta-se que todos os processos referentes ao Bloco II são validados pela Comissão 
Interinstitucional de Acompanhamento do Convênio de Cooperação Técnica e 
Financeira entre o Governo do Distrito Federal e a Organização Mundial da Família.  
 

 
 

8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa  
 
Em setembro foram recebidos 22 novos residentes, 3 novos estagiários e 12 novos 
internos para estagiarem no HCB. O balanço de residentes, estagiários e internos 
estagiando no hospital no mês, incluindo aqueles que iniciaram em meses anteriores e 
permaneceram, foi de 130 pessoas. 
 
Em 4 de setembro 6 alunos iniciaram as atividades no Programa de Iniciação Científica. 
 

NOTA FISCAL
DATA 

EMISSÃO
DESCRIÇÃO QTDE.  VALOR UNIT. 

DATA 
RECEBIMENTO

VALOR
VALOR 
TOTAL

90684 13/03/2017 GRUPO GERADOR  STEMAC 1      465.000,00 28/09/2017   465.000,00      465.000,00 
SERVIDOR POWEREDGE R 830 SN 2      126.172,01   252.344,02 
SERVIDOR POWEREDGE 1        64.624,69     64.624,69 

2741 15/08/2017 UNIDADE DIGITAL DE ARMAZENAMENTO DE DADOS 2      353.400,75 17/08/2017   706.801,50      706.801,50 
1538 29/08/2017 EQUIPAMENTOS PARA  DATACENTER 1      830.973,30 05/09/2017   830.973,30      830.973,30 

 2.319.743,51 VALOR TOTAL

2727 02/08/2017      316.968,71 17/08/2017
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Em setembro o HCB regulamentou o “Biobanco do HCB”, com o objetivo de 
armazenamento de materiais biológicos tais como: órgãos, tecidos, células, fluidos 
biológicos (sangue, medula óssea, soro e líquor), macromoléculas (DNA, RNA e 
proteínas), obtidas de amostras coletadas em decorrência de procedimentos clínicos 
diagnósticos ou terapêuticos realizados na instituição, na forma de criopreservação ou 
por outros métodos de fixação e conservação de amostras, visando o desenvolvimento 
de pesquisas científicas desenvolvidas no âmbito do HCB. 
 
Em setembro foi encerrada a pesquisa clínica patrocinada realizada com a Eurotrials, 
“Estudo clínico de não inferioridade para comparar o hormônio de crescimento humano 
recombinante Hormotrop® versus Saizen® em crianças prepúberes virgens de 
tratamento com déficit de crescimento devido à deficiência de hormônio do 
crescimento”. 
 
O laboratório de pesquisa em biologia molecular deu continuidade às pesquisas em 
andamento: 
9 Pesquisa de translocações nas leucemias: prognóstico e epidemiologia;   
9 Identificação de alterações 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 (Recursos financeiros:  FAPDF); 

9 Estudo multi-institucional das Leucemias Infantis: contribuição dos marcadores 
imunomoleculares na distinção de seus subtipos e fatores de risco 
etiopatogênicos (Coordenado pelo INCA); e 

9 Estudo multi-institucional: Protocolo de Tratamento de Leucemia Linfoblástica 
Aguda da criança e do adolescente – Foco da Doença Residual Mínima 
(Coordenada pelo Centro Infantil Boldrini). 

 
Em setembro foi iniciado o curso “Introduction to the Principles and Practice of Clinical 
Research” (IPPCR) – edição 2017-2018 – EAD. 
 
Foram realizadas no HCB 9 sessões de teleconferência de Oncologia Pediátrica, com  
discussão de casos clínicos: 
 
9 Grupo Amar-te: no dia 21 de setembro; 
9 Grupo “TMO pediátrico”: nos dias 5, 12,19 e 26 de setembro; 
9 Grupo Casos Oncológicos Complexos: no dia 12 de setembro; 
9 Grupo Comitê Nacional de Nutrição em Oncologia Pediátrica – CNOP: no dia 21 

de setembro; 
9 Grupo de Protocolo de tratamento do Linfoma Hodgkin em Crianças e 

Adolescentes (LHBRA2015): nos dias 19 e 26 de setembro. 
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Fomento à pesquisa 
 
Com referência ao Edital FAP-DF 02/2017 (Seleção pública de propostas apoio à 
promoção, realização e organização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação), 
em 18 de setembro foi assinado o Termo de Outorga (828/2017) de concessão de Apoio 
Financeiro para eventos técnico-científicos para realização da “II Jornada de Nutrição 
Clínica do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) ” e foi classificado em 5º  
lugar projeto do programa de fomento à pesquisa, da FEPECS (Edital nº 26 de 26 de julho 
de 2017) – “Síndrome de Down – uma síndrome de predisposição a Leucemia Aguda – 
estratégia   para   diagnóstico   precoce   e   melhoria   da   sobrevida”.  Valor  solicitado: 
R$ 69.734,00. 
 
 
 
9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO 

 
Comunicação 
 
Em Setembro o HCB foi mencionado pelo menos 17 vezes nos principais veículos de 
comunicação do DF. O Correio Braziliense publicou dois textos citando o HCB: uma 
reportagem sobre dermatite atópica, para a qual foi realizada entrevista com um 
paciente do Hospital. O outro consistia em um artigo assinado pelo governador Rodrigo 
Rollemberg, em que é feito um balanço dos mil dias de governo – a construção do 
segundo bloco do HCB é citada em um parágrafo sobre a situação da saúde. 
 
Redes Sociais  
 
No mês de setembro o número de seguidores do HCB no Facebook chegou a 14.754. 
Com isso, mais de 161.312 pessoas receberam qualquer atividade da página neste mês, 
incluindo publicações, publicações de outras pessoas, anúncios para curtir página, 
menções e check-ins. 
 
A foto de uma paciente fazendo pose enquanto desenhava com uma voluntária foi a 
publicação mais curtida do mês, alcançando 2.335 pessoas. 
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Home Page 
 
O fluxo de usuários na Home Page, no mês, foi de 182 mil. As páginas mais visitadas 
foram as referentes a oferta de trabalho, compras, eventos técnico científicos, fale 
conosco e notícias. 
 
Eventos  
 
Eventos Comemorativos e Culturais 
 
9 1 de setembro – Espetáculo Teatral “Mon Jardin Secret”: a peça “meu jardim 

secreto” foi apresentada pela companhia de teatro francesa Point du Jour; 
 

        
 

 
9 14 de setembro – Central Cosplay: com personagens dos desenhos de Steven 

Universe e Miraculous; 
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9 19 de setembro - Banda do Exército; 
 

        
 

                         
9 27 de setembro - Remédio Musical Especial:  nona edição do Remédio Musical 

Especial em 2017; 
 

 
 
9 28 de setembro - Ação da Escola Americana: os alunos da Escola promoveram 

uma série de atividades voltadas aos pacientes. 
 

          

 
 



39 
 

Visita Técnica 
 
9 1 de setembro: nutricionista do Hospital de Moinhos de Vento de Porto Alegre; 

 
9 19, 20 e 26 de setembro: 18 alunos de Pedagogia da UNIP. 

 
 
Visita cidadã 
 
9 5 de setembro - Casa da Amizade do Rotary Clube Brasília Península Norte: com 

intuito de realizar doações para as brinquedotecas. 
 

 
 

         
Voluntariado  
 
O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria 
com a ABRACE e o HCB fechou o mês com 293 voluntários atuando nos diversos grupos:  
 

Grupos de Atuação    Nº de Voluntários       
Alegria, Alegria  55 
Amigos da Alegria – Diálise 6 
Amigos da Alegria – UTE 13 
Amigos do Leito 77 
Anjos em Ação 4 
Arte, Movimento e Expressão – AME 1 
Contadores de estórias 18 
Contadores de estórias itinerante 4 
Cuidando do Acompanhante 3 
Cuidando do Cuidador 1 
Jornalzinho do Adolescente “Fique ligado!” 12 
Lojinha ABRACE 14 
Posso Ajudar?! 35 
Doutores com Riso 16 
Sinfonia da Saúde 11 
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Terapias Integrativas – BodyTalk 1 
Terapias Integrativas – Reiki 18 
Na pontinha do pé 4 
Total 293 

 
 

-------000-------- 
 
Brasília DF, 16 de outubro de 2017 
 
 
 
Renilson Rehem 
Superintendente Executivo do Hospital da Criança de Brasília José Alencar 


