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1. INTRODUC;AO

o presente relat6rio trata da apresentacao de resultados para apuracao das metas e da
prestacao de contas financeira dos recursos utilizados pelo Instituto do Cancer Infantil
e Pediatria Especializada - ICIPE no rnes de marco de 2018, para organlzacao,
implantacao e gestae das acoes de asslstencla a saude no Hospital da Crianca de
Brasilia Jose Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestae SES-DF
nQ 01/2014 (Processo n.Q 060.002.634/2010).

2. ATIVIDADES, OCORRENCIAS EOUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Visita do diretor-geral da OMS

No dia 21 de marco 0 HCB recebeu a visita do diretor-geral da Organlzacao Mundial da
Saude (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, maior autoridade em saude no
mundo, acompanhado do governador de Brasilia, Rodrigo Rollemberg e do secreta rio
de Estado de Saude do Distrito Federal, Humberto Fonseca.

Na oportunidade 0 grupo visitou 0 Bloco II.
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o Dr. Tedros fez elogios ao hospital e afirmou que 0 considera um modele: "Na
primeira vez que vim, no ana passado, fiquei impressionado. Ele foi construido de uma
forma que as criancas se adaptassem ao ambiente de tratamento hospitalar. Podemos
perceber 0 vinculo de apego entre os medicos e pacientes. 1550 e importante, porque as
criancas se sentem em casa."

Para divulgacao interna apes a visita 0 HCB produziu um cartaz, que depois foi
solicitado por alguns meios de cornunicacao, conforme relatado no item 13 deste
relatorio - Cornunlcacao.

"Sem qualquer exagero, este Hospi tal
poderia fac ilment e servir de modelo para
outros palses e para 0 rn undo.

TedrosAdhanom
Ghebreyesus

Ond Ol 9 1,,"1.11d.J
0'1 lOM

Hoje, como direto r-ge ra l da orviS, eLI
exam inarei as formas de L1Saf 0 modelo que
existe aqu i pa ra in fluenci ar out ros hospitais.

VOCES DEVE SE ORGULHARDESTA
EXPERIENCIA".

2.2. Contrato de Gestao 01/2014 - quarto aditivo

No dia 2 de marco de 2018 foi publicado, no DODF 42, 0 extrato do quarto termo
aditivo ao Contrato de Gestae 01/2014, celebrado em 28.02.2018 e detalhado no
relatorio do rnes de fevereiro de 2018.
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2.3. Programa de Integridade

I: \ I.

LEI NU6.112. DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018,
(AU lQr i:J do Proicto: Derutudu Chico Leite)

Progranla de Integridade
LEI N 6.112, DE 0:2 DE FEVEREIRO DE 1018.

( ,'\UI(Hi.1 dtJ l' ro jeto : DCfl" I;1UI) Ch ico I..eire)
Dispr5c sobre II obrigatoried r de du impl.liltl1 o.;f1o do E'rOl;Tl iu de Imcgridcde ru Scmpres c . quo:
conuutarcm com :1 Adminisuucito !'ublic-,I do Disuito Fede ral• em rodas esferus de Pndc•. c
J;'. 0\11101$ rnw iUC111,i.ls. .

Tendo em vista a publicacao do DODF da Lei 6.112/2018, de 02.02.2018, a ICIPE/HCB
iniciou acoes no sentido de cumprimento a Lei e, inicialmente, promoveu dais
encontros para senslbillzacao e treinamento sabre a assunto . a primeiro foi com a Sr.
Leonardo Paiva, Chefe de Gabinete do presidente da ANVISA, responsavel pela
implantacao do programa de integridade naquele orgao. a segundo foi com a Sra.
Ester Goncalves, especialista na area e responsavel pela implantacao do programa em
diversas lnstttulcoes, inclusive Banco do Brasil.

Em reuniao realizada em 26.03.2018, a Conselho de Adrnlnlstracao do ICiPE aprovou a
projeto "Programa de Integridade ICIPE/HCB", que visa implantar a Programa de
Integridade no ambito do ICIPE/HCB, aprimorando a conjunto de mecanismos e
procedimentos institucionais, de forma a fortalecer as controles internos e evitar as
riscos causados par irregularidades, desvios de conduta au quaisquer atos illcltos,
conforme estabelecido na Lei 6.112/2018.

No mesmo dia 26, na parte da tarde, a HCB realizou reuniao externa com a grupo de
gestores - GHCB, no audit6rio do Uniceub, para interacao e discussao dos pontos de
irnplantacao da Lei de Integridade. a evento contou com a partlclpacao de
representantes da SES-DF e da Controladoria Geral do Distrito Federal, orgao de
controle da Lei de Integridade no DF, que fizeram uma apresentacao sabre a Programa
no GDF. Na ocaslao a HCB apresentou sua estrategla de implantacao, considerando as
dispositivos ja contemplados no HCB e a estrutura e desdobramentos necessarios para
completa aderencia aos dispositivos da Lei.
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2.4. Polfticas Institucionais

Em decorrencia do processo de Acreditacao e da implantacao do Programa de
Integridade, foram desenvolvidas as 10 Polfticas Institucionais, submetidas e aprovadas
pelo Conselho de Admlnlstracao do lcipe, na reuniao do dia 26.03 .2018:

./ Qualidade;

./ Seguranca do Paciente;

./ Gestae da lnformacao:

./ Gestae de Pessoas;

./ Gestae Ambiental;

./ ldentlflcacao do Paciente;

./ Custos;

./ Cornunicacao:

./ Oualificacao de Fornecedores;

./ Consentimento Informado.

2.5. Termo de cooperacao

No dia 21 de marco de 2018 foi celebrado Termo de Cooperacao entre 0 HCB e 0

Centro Unlversltario do Distrito Federal - UDF, com objetivo de concessao de campo de

8



atuacao, estaglo e estudo aos alunos regularmente matriculados no curso de
graduacao em Farrnacia do Centro Unlversitario.

2.6. na area assistencial

No rnes de marco a equipe do HCB continuou trabalhando intensamente na
preparacao do sistema MV Soul para entrada em producao. Foram iniciados os
treinamentos operacionais de todos os usuaries assistenciais para os modules
arnbulatorio, lnternacao, centro clrurgico, agendamento, recepcao, bem como
treinamento de grupo de multiplicadores. Manteve-se 0 trabalho intensivo nos itens de
conformidade do relatorio da ONA (processo acredltacao) e foram iniciadas as
auditorias internas .

Todos esses esforcos tarnbern fazem parte da preparacao do HCB para receber 0 bloco
hospitalar.

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 0 "Grupo de Estudos Cuidados Paliativos
em Pediatria", com 0 objetivo de prestar inforrnacao qualificada sobre 0 "estado da
arte" em cuidados paliativos pediatrlcos, produzindo uma rnudanca cultural, sob a
otlca da Iinha do cuidado e de que esse grupo se mobilize como multiplicador interne
e como protagonista no estabelecimento de um Programa de Cuidados Paliativos
Pediatricos na rede SES/DF, uma vez que 0 HCB e referencia para a maior parte das
doencas cronicas graves da infancia.

Tern sido realizadas reunioes, com apresentacao ternatica representativa das principais
doencas cronicas pedlatricas, feita por liderancas medicas das diferentes areas. Ao final
de cada encontro, sao elencadas acoes que possam ser incorporadas ao cotidiano da
c1fnica.

No rnes de marco nao houve reuniao do grupo.

Grupo de Estudos Transtornos do Neurodesenvolvimento

No dia 9 de marco 0 HCB participou, na Fiocruz, do Serninario de Pesquisa do Projeto
de Pesquisa "Transtornos do Neurodesenvolvimento - desenvolvimento de um recurso
educacional de EAD para profissionais de saude focado no cuidado centrado na
familla".
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De 12 a 15 de marco 0 HCB recebeu as pesquisadoras Sydney Gould e Sandrine Kyane,
da Marshall Business School Kecks Medical School - University of Southern California -
Global Health Management para discussao sobre "Transt ornos do
Neurodesenvolvimento". No dia 12 foi realizado seminar!o de pesquisa sobre 0 tema
na FIOCRUZ - Brasilia. De 13 a 15 de marco, as pesquisadoras participaram do "Grupo
de Estudos Transtornos do Neurodesenvolvimento" do HCB. Elas realizam projetos de
pesquisa, nivel Master of Science, em Global Medicine and Management no contexto
do projeto de pesquisa : "Criacao do Centro de Referenda em Transtornos do
Neurodesenvolvimento de Crlancas de 0-6 anos do Hospital da Crianca de Brasilia",
com 0 apoio do Mlnisterio da Saude,

No dia 19 de marco foi realizado 0 "Semina rio Internacional de Pesquisa - contexto do
Grupo de Pesquisa em Transtornos do Neurodesenvolvimento", com a presence da
Pesquisadora da London School of Higyene and Tropical Diseases, Dra. Hannah Kuper.
Houve desdobramentos em oficinas de trabalho no periodo de 20 a 23 de marco,

de filas / Aumento de acesso por necessidade

r>. Visando a quallficacao da fila e arnpllacao de vagas 0 HCB iniciou, em agosto de 2016,
um trabalho conjunto com a Central de Regulacao, conforme ja detalhado em relatorio
anterior.

Em marco foram retomados os trabalhos, dentro do projeto de cirurgia pedlatrica,
detalhado mais adiante.

STORCH + ZIKA

a HCB continua participando das discuss5es no Cornite Tecnico Operacional da SES DF
para 0 enfrentamento das alteracoes do SNC por Infeccoes congenitas (STORCH +
ZIKA), de casos notificados na vlgllancia em saude e colaborando com a busca dos
dados assistenciais dos pacientes do HCBque foram notificados. ;
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No rnes de marco 0 grupo discutiu a porta ria do GDF que ampliara a abordagem a
essas condlcoes de saude. 0 HCBnao participou das reuni5es neste meso

Projeto Cirurgia Pediatrlca

No rnes de marco 0 projeto da Cirurgia Pediatrica foi retomado e foram ofertadas 130
vagas para regulacao. Dessas, 100 pacientes foram atendidos.

Comissao de Prontuarlo

No rnes de marco 0 HCB intensificou esforcos na elaboracao do manual do prontuario a
ser aprovado em abril, que reforca acoes de acesso e guarda do prontuario, a
padronizacao de praticas de manuseio que conservem 0 documento do paciente no
hospital, alern de nortear os profissionais do registro segura da assistencia prestada ao
paciente.

No rnes de marco foram realizadas auditoria c1inica e auditoria interna, que revela ram
melhoria e pontos a serem adequados relativos ao conteudo do prontuarlo.

Gestao de Leitos

Nesses quatro meses ap6s implantacao, a equipe assistencial aderiu a lnt eracao com a
equipe da Central de Gestae de Leitos .

A tabela de leitos do Bloco " ja foi configurada no MV (1 a 164 = leitos de lnternacao
c1inica, cinirgica e oncohematologia e de 1 a 38 =UTI).

tmplantacao do MV Soul

Neste mes a equipe do HCB trabalhou para configurar 0 sistema do MV em suas
diferentes areas. Essa etapa confere transferir conhecimentos e praticas das equipes
para 0 sistema, permitindo maior utilizacao dos recursos que 0 sistema oferece, na
tentativa de melhorar 0 atendimento ao usuario.

Atendimento

Durante 0 rnes de marco a equipe de atendimento ambulatorial do HCB trabalhou no
cadastramento dos pacientes no MV. Os pacientes cadastrados sao aqueles ja
agendados no sistema trakcare para atendimento. Ao realizar 0 cadastro desses
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pacientes antecipadamente, espera-se diminuicao de impactos no atendimento ao
usuario no momenta que a sistema entrar efetivamente em producao.

Exames de Imagem e Dlagnostlco

A equipe de laborat6rio e bioimagem cadastrou agendas para cada tipo de exame e
orientac;6es pre-exarnes, para permitir que a paciente tenha a lnforrnacao do
agendamento e do preparo vinculados ao sistema.

Equipe Assistencial

As equipes medicas, de enfermagem, reabllitacao, psicologia, odontologia, servic;:o
social, nutricao e farrnacia continuaram a cadastramento dos itens de prescricao.
protocolos, medicamentos, insumos e aparelhos. Essa euma etapa longa e critica e a
afinamento desse cadastro confere maior seguranc;:a ao paciente no tratamento que
ele vai realizar no HCB.

GT - fluxo e regulacao de leitos do HCB

Pela Ordem de Servic;:o nQ 24, de 15 de fevereiro 2018, a SES-DF/SAIS criou "Grupe de
Trabalho com finalidade de organizar 0 fluxo requlotorio para 0 acesso aos leitos de
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e leitos gerais do Hospital da Crianca de Brasilia
Jose Alencar (HCB), com criterios de classificaciio e priorizaciio. ", de forma a garantir a
apoio necessaria aos pacientes terciarios internados no HCBdesde a sua primeira fase.

r>; Sob a coordenacao da RTD de Pediatria, participam a RTD de UTI Pedlatrica, a RTD de
Ernergencia Pediatrica, a RTD de Neonatologia, a Gerencia de Servic;:os de Terapia
Intensiva (GESTI/DISAH/CATES/SAIS), a Complexo Regulador em Saude (CRDF/SES-DF),
a Diretoria Tecnica e a Diretoria do Corpo Clinico do HCB.

Em 28 de marc;:o foi publicada a Ordem de Servic;:o nQ 48, que designou as
representantes para compor a grupo de trabalho. a HCB esta representado par Dra.
Isis Magalhaes e Dra. Elisa de Carvalho.

A primeira reuniao ocorreu em 27 de marco, Dra. Isis Magalhaes apresentou a
hist6rico do HCB, a formato de organlzacao de leitos do HCB em lin has de cuidado
(especialidades clrurgicas, especialidades c1fnicas e onco-hematologia) e a cronograma ti
previsto para entrega Bloco II do HCB. ,I'r
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o grupo discutiu sobre 0 desenho de Rede atual, 0 papel do HBDF no atendimento
pedlatrico, UTI trauma e encaminhamentos dos pacientes de alta da UTI. Foi proposto
reestudo de minuta para republicacao da Portaria 200 (admissso e alta da UTI),
deflntcao de priortzacao/perfil dos pacientes a serem atendidos no HCB, inclusao dos
pacientes oncol6gicos (foco prioritario}, definicao de criterios de prioridade dos demais
pacientes e estudo do numero de leitos necessaries para regulacao interna e para 0

fluxo regulat6rio geral. Varias discuss5es sobre leitos neonatais foram suscitados,
porern foi sugerida a releitura do Contrato de Gestae 01/2014 no que se refere a faixa
etarla, onde leitos neonatais serao necessaries para atendimento as especialidades
como neurocirurgia, cirurgia pedlatrica, genetlca e outras que tratam das mal
forrnacoes congenitas e doencas geneticas.

2.7. Seguranca do Paciente

o Nucleo de Seguranca do Paciente concentrou esforcos para a divulgacao da Politica
de Cornunlcacao Institucional. As equipes foram abordadas in loco e participaram de
uma dinamica com perguntas direcionadas a irnportancia de uma boa comunlcacao.

SEGURANc;A DOPACIENTE
COMUNICAc;Ao
I Andam juntas I
Acornun icacao efetiva ea meta N° 2
da seguranc;a do paciente.

AsETAPAS DA EFETIVA:

AO TRANSMIT IRA INFORMAC;Ao iP,)')Sdgcrn de plantae. de cuidado e

o Pare 0 que esta Iazendo.
e com atencao e anc te tude em protuario,
() l eiOlIJ..1IOl a pessca 0 que voce escrevec pa ra contimun se a esta con eta (Read Back ).

EM CASO DE

"""",.. 4 •CRIAN(AT "'" .. SUS_
• •.::: . 'BIlAS'UA --. .

Em de urqencla, em que nao seja posuvel 0 teqistro irnedratc
das orde ns verbals, nao vacne.A(ada (amanda, e fundamental ccnfurnar
as Info rrnacoes verbal mente antes de executa- 0 cutdedc .

ANOTA C;OESEREGISTRO (Prontua rio . Ic rmu lano . H:,ceil u(irio)
Nj o esqueca q ue qualquer JnOla\"do em prcntu ar!o c eve cente r.
o Dare:
{) He re:
€) Nome de quem onctou:
o Assindt uril de qu em anotcui
" Carimbo.
m Nome di\ quem lnforrnou.

LEMBRE-SE

READ BACK

Sit uacao
Breve hist6rico
Avaliac;ao
Recornendacao

IV
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A evolucao do processo "audltoria clmlca", que permite avaliar 0 desempenho das
praticas e resultados gerados para seguranc;a do paciente, foi tema de reunlao com os
gestores com objetivo de prestar informac;5es, alinhar e planejar ac;5es de melhoria
continua.

2.8. Outros dados assistenciais

Conforme previsto na Clausula sexta do terceiro termo aditivo ao Contrato de Gestae
01/2014 {DODF 240, 18.12.2017L apresenta-se:

Indice de absentefsmo de primeiras consultas

Primeira Consulta Externa-PCE (*) Qte

Agendadas 820
Realizadas 552

Indice de absentefsmo 32,7%
(*) pacientes de PCE sao encaminhados pela Central de Regulacao

Taxa de mortalidade

A Taxa de Mortalidade Hospitalar Institucional e entendida como 0 percentual obtido
pela razao entre 0 nurnero de 6bitos ocorridos com mais de 48 horas de internacao e 0
nurnero de saldas hospitalares.

Numero de 6bitos com
Numero de safdas Taxa de Mortalidade

mais de 48 horas de
hospitalares institucional

lnternacao
0 61 0,0%

Meta: Apresentar os dados

Registro Hospitalar de Cancer - RHC

No rnes, foram registrados 19 casos novos de cancer, que alirnentarao a base de dados
nacional {INCAL conforme preconiza a legislacao vigente, com no maximo 2 anos de
defasagem, de acordo com 0 ana calendario. 11

I
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2.9. Projeto "Por lQ+"

Os projetos mantern-se em desenvolvimento e vale destacar:

./ lmplantacao de Sistema Integrado de Gestao: em fase de treinamentos
operacionais;

./ Adesao do Sistema Nadonal de Acredltacao: mantern-se em fase de
desdobramento das ac;5es. Neste rnes iniciou-se as auditorias internas, com a
time de auditores internos formados e treinados anteriormente. A equipe foi
dividida em duplas e as visitas realizadas com base nos padr5es ONA. A
atividade foi muito produtiva e proporcionou ao profissional uma visao
sistemica dos processos do hospital, entendo a lrnportancia da interacao entre
as areas.

2.10. Economia gerada apes negoclacces HCB

o HCB se empenha em realizar negociac;5es constantes com fornecedores e, com lsso,
no mes foi gerada economia em:

a) Aqulslcao de bens e servlcos - no mes foram conclufdos 43 processos para
aquisicao de bens e services. Em 33 deles a HCB negociou a prec;o constante na
melhor proposta e, adicionalmente, obteve um desconto no valor de
R$ 234.681,86, equivalente a 7,64% do valor inicial;

b) Termos aditivos a contratos - no rnes houve economia de R$ 20.082,15 (valor
referente a todo a perfodo contratual) na elaboracao de termos aditivos para
prorrogacao da vigencia contratual. Dos 13 contratos aditivados, 10 foram
negociados sem reajuste e revisao de valores, 3 sofreram reajuste abaixo do INPC
para a perfodo. Os contratos das empresas ESTERILAV, ELETROSPITALAR, PMH E
FBM foram prorrogados par 3 meses.

2.11. Oflcios encaminhados aSES-DF no rnes

Desde 18.02.2015, par entendimento com a CACG, a HCB passou a informar, no
relat6rio mensa I, relacao dos offcios encaminhados aos diversos orgaos da SES-DF, para
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melhor cornunlcacao e controle dos assuntos tratados. No mes de referenda deste
relat6rio foram enviados aSES-DF:

./ 02.03.2018 - OF. HCB 160 (DCSAC/CACG) - Encaminha certid6es

./ 02.03.2018 - OF. HCB 163 (HRAN) - Troca consignada

./ 05.03.2018 - OF. HCB 164 (Gerencia de Alta Complexidade) - APAC's quimio- fevereiro

./ 05 .03 .2018 - OF. HCB 165 (Gerencia de Alta Complexidade) - APAC's quimio- marco

./ 09 .03 .2018 - OF. HCB 166 (DCSAC/CACG) - Solicitacao de horas Dra. Selma Kawahara

./ 15 .03.2018 - OF. HCB 169 (HRAN) - Banco de horas

./ 15.03.2018 - OF. HCB 170 (HRS) - Banco de horas

./ 15.03.2018 - OF. HCB 171 (GNUT/DIAM/CORIS) - Banco de horas

./ 15.03.2018 - OF. HCB 172 (IHBDF) - Banco de horas

./ 15 .03.2018 - OF. HCB 173 (HMIB) - Banco de horas

./ 15 .03.2018 - OF. HCB 174 (HRT) - Banco de horas

./ 15 .03.2018 - OF. HCB 175 (CERA/DIRAAH) - Banco de horas

./ 15 .03.2018 - OF. HCB 176 (CSNB02) - Banco de horas

./ 15 .03.2018 - OF. HCB 177 (HAB) - Banco de horas

./ 15.03.2018 - OF. HCB 178 (IHBDF) - Banco de horas

./ 15.03.2018 - OF. HCB 180 (HRAN) - Banco de ho ras

./ 15 .03.2018 - OF. HCB 181 (SUPERINTENDENCIA REG IAO SUDOESTE) - Banco de horas

./ 16.03.2018 - OF. HCB 184 (GEO) - Doacao de produtos

./ 16.03.2018 - OF. HCB 185 (GEO) - Doacao de instrumentais

./ 21.03.2018 - OF. HCB 191 (DCSAC/CACG) - Solicita aurnento de CH Dra . Cristina Chaves

./ 21.03.2018 - OF. HCB 192 (Gerencia de Alta Complexidade) - APAC's quimio-rnarco

./ 23 .03.2018 - OF. HCB 204 (DCSAC/CACG) - Absentefsmo PCE

./ 23 .03 .2018 - OF. HCB 205 (GAB/COMISSAO BLOCO II) - elevadores bloco II

./ 23.03.2018 - OF. HCB 212 (NJUD) -Resp. OF. 026.2018 (E.D.L.S)

./ 23 .03.2018 - OF. HCB 214 (GAB) -Resp. OF. SEI 1358.2017 Informar;:6es paciente
(B.G.N)

./ 27 .03 .2018 - OF. HCB 229 (SAIS) -Resp. OF. SEI 407.2018 - GT Regulacao de leitos

2.12. Services produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

Apresenta-se a tabela de services e exames realizados pelo HAB no rnes deste relat6rio
que foram inclufdos no BPA do HCB, mas nao computados nos quantitativos
apresentados pelo HCB para afericao de cumprimento de metas quantitativas.

C6digo Procedimento fev/18 mar/18

02 .02 .11.004-4 Dosagem de Fenilalanina (controle / dlagnostlco tardio) - -

02 .02.11.006-0
Dosagem de Fenilalanina TSH au T4 e deteccao da variante de - -Hemoglobina

02 .02.11.007-9 Dosagem de Tripsina Imunorreativa - -
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02.02.11.009-5 Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro - -

02.02.11.010-9
Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue

- -
em papel filtro

02.02.11.011-7
Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidase em amostras

- -
de sora

TOTAL - -

Ate 0 dia de fechamento dos dados para este relatorlo 0 HCB nao havia recebido a
lnforrnacao do HAB.

2.13. Visitas domiciliares

De acordo com 0 plano terapeutico do paciente, equipe multidisciplinar que pode ser
composta por representantes da nutricao, psicologia, enfermagem e fisioterapia do
HCB e assistente social da Abrace realizam visitas domiciliares a pacientes da Onco-
Hematologia fora de possibilidade terapeutlca (cuidados paliativos).

Alern dessas, equipe que pode ser composta por representante da enfermagem e
assistencia social realizam visitas a pacientes da dialise peritoneal e da fibrose dstica.

Neste rnes foram realizadas 12 visitas domiciliares, sendo 8 a pacientes de cuidados
paliativos e 4 a pacientes de dialise peritoneal.

2.14. Services de anallses c1fnicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen

Neste rnes 0 HCB utilizou services relativos a exames de analises c1fnicas de
laboratories da rede de saude do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em
R$ 2.474/23.

c60lGO TIPO OE EXAME
VALOR

QTE.
VALOR LOCAL OE

UNIT. TOTAL REALlZA<;:AO
Deterrninacao de Cariotipo em Sangue

0202100030 Periferico (CITecnlcas de Bandas)
(Cltogenetlca] 160,00 0 0,00

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

0202010031-HCBl
HPLC (Cromatografia Uquida de Alta
Performance de Hemoglobina) (**) - 0 0,00
Sub Total- HAB a 0,0

0202080048 Baciloscopia Direta pI BAARTuberculose
(Diagn6stica) 4,20 7 29,40

020203-HCB67 Ciclosporidium (***) - 0 0,00
020203-HCB66 Clostridium nas Fezes (***) - 0 0,00 LACEN
020203-HCB70 Clostridium Tetani IGG no Soro (***) - 0 0,00
0202030024 Contagem de Linfocitos CD4/CD8 15,00 25 375,00
020203-HCB69 Cryptosporidium (***) - 0 0,00
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0202080080 Cultura de Bacterias para ldentlf icacao 5,62 0 0,00
0202080110 Cultura para BAAR 5,63 7 39,41
0202070050 Dosagem de Acido Valpro ico 15,65 4 62,60
0202070123 Dosagem de Barbiturados 13,13 1 13,13
0202070 158 Dosagem de Carbamazepina 17,53 0 0,00
0202070182 Dosagem de Ciclosporina 58,61 21 1.230,81
0202070220 Dosagem de Fenitoina 35,22 0 0,00
0202070298 Dosagem de Metotrexato 10,00 12 120,00
0202060306 Dosagem de Prolactina 10,15 0 0,00

0501080040 Dosagem de Sirolimo (Em Paciente
Transplantado) 52,33 1 52,33

0501080058 Dosagem de Tacrolimo (Em Paciente
156,99Trasplantado) 52,33 3

020203-HCB68 Isospora Belle (***) 0 0,00
0202030865-H CB1 Leishimaniose Teste Rapido 10,00 ° 0,00

0202030792 Pesquisa de Ant icorpos IGGContra Arbov irus 20,00 3 60,00

0202030814 Pesquisa de Anticorpos IGGContra 0 Virus da
Rubeola 17,16 12 205,92

0202030822 Pesquisa de Anticorpos IGGContra 0 Virus da
Varicela-Herpeszoster 17,16 0 0,00

0202030865-HCB1 Pesquisa de Anticorpos IGM Antileishmanias 10,00 0 0,00

0202030903 Pesquisa de Ant icorpos IGM Contra Arbovirus 20,00 3 60,00

0202030920 Pesquisa de Anticorpos IGM Contra 0 Vfrus da
4 68,64Rubeola 17,16

0202040135 Pesquisa de Rotavfrus nas Fezes 10,25 ° 0,00
0202031080 Ouant lfkacao de RNAdo Vfrus da Hepatite C 168,48 0 0,00

0202030385-HCB1 Sorologia para Tcanis - Toxocara Canis 10,00 0 0,00

0213010569 Teste de Elisa IGGPI ldentlf lcacao De
0,00Parvovirus (Parvovirose) (*) 0,00 2

0213010585
Teste de Elisa IGG pi ldent lf lcacao Do Virus Do

0,00Sarampo 0,00 9

0213010607 Teste de Elisa IGM PI ldentlfkacso de
0,00Parvovfrus (Parvovirose) (*) 0,00 2

0213010615 Teste de Elisa IGM pi ldentlflcacao Do Virus 0,00
0,00Do Sarampo 2

Sub Total- LACEN 118 2.474,23
Total Geral 118 2.474,23

r>. (*) valor zerado na Tabela SUS. Exames relacionados a Vigllancla Epidemiol6gica de doencas de
notificacao compuls6ria .
(**) Nao identificado c6digo e valor na Tabela Unificada de Procedimentos do SUS.

2.15. Farmacia Ambulatorial

a Contrato de Gestae preve no item 8.1.19 que 0 HCB deve "Garantir 0 suprimento de
medicamentos de componentes especializados, e medicaciio de atenciio basico para
dispensadio externa aos pacientes atendidos no HCB.... No caso de iriterrupciio ou
descontinuidade no fornecimento dos medicamentos citados acima, 0 CONTRATADO
poderti adquiri-Ios com recursos pravenientes do custeio do HCB."

Apresenta-se abaixo a movlrnentacao da Farrnacla Ambulatorial no mes:

18



Farm.kia Ambulatorial
Nurnero de pacientes atendidos 2.785
Nurnero de receitas aviadas 3.750
Numero de itens dispensados 6.458

Numero de unidades dispensadas 182 .137
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF R$ 178.438,36
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB R$ 103.449,62

Valor total dos itens dispensados pela Farrnacia Ambulatorial do HCB R$ 281.887,98
Valor de medicamentos adquiridos no mes, com recursos do Contrato
de Gestae, para abastecimento da Farrnacia Ambulatorial, para fins R$ 73.648,22

de ressarcimento pela SES-DF

Apresenta-se, abaixo , relacao dos medicamentos e materiais dispensados pela
Farrnacia Ambulatorlal no rnes, adquiridos com recursos do contrato de gestae. A
relacao traz a informacao do nome do medicamento/material e apresentacao e 0

nurnero de unidades dispensadas.

Marco 2018

Nr. Item N!! unidades
dispensadas

1 ACiCLOVIR (SODICO) 200 MG - COMPRIMIDO 50

2 AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM 7.020

3 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 25MG 240

4 AMOXICILINA (SOD) + CLAVULANATO SUSPORAL 250+62,5MG/5ML FR75ML 44

5 AMOXICILINA (SOD) + CLAVULANATO (POTASSICO) 500MG + 125MG - COM RVE 492

6 AZITROMICINA 900 MG SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML - FRASCO 22,5ML 68

7 BECLOMETASONA (DIPROPINATO) SOL SPRAYNASAL SO MCG/DOSE FR200 401

8 CANETA P/ APLlCA<;:AO DE INSULINA GRADUADA DE 0,5 EM 0,5 UND (LUXURA) 5

9 CANETA P/ APLlCA<;:AO DE INSULINA GRADUADA DE 1 EM 1 UND (ERGO) 2

10 CANETA P/ APLICACAO DE INSULINA GRADUADA DE 1 EM 1 UND (LANTUS) 5

11 CARBAMAZEPINA SUSPENSAO ORAL 100MG/5ML FRASCO 100ML 671

12 CARBONATO DE CALCIO (500 OU 600 MG) + COLACALCIFEROLCOMPRIMIDO 10.920

13 CARBONATO DE CALCIO COMPRIMIDO 500MG 710

14 CEFALEXINA (MONOIDRATADA) 500MG - CAPSULA, DRAGEA OU COMPRIMIDO 470

15 CEFALEXINA (MONOIDRATADA) SUSPOR 250MG/5ML-FR C/DOSEADOR 100ML 156

16 C1CLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG 71

17 C1CLOSPORINA 100MG/ML - FRASCO 50ML 2

18 CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO) 500MG - COMPRIMIDO REVESTIDO 261

19 CLiNDAMICINA (CLORIDRATO) 300MG CAPSULA 24

20 COMPLEXO B 10MG - DRAGEA 280

21 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOL ORAL 2MG/5ML- FRASCO 100ML 2

22 DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML 222

23 DOSADOR ORAL GRADUADO ATE 10ML 10

24 ENALAPRIL COMPRIMIDO SULCADO 20 MG 530

25 ESPACADORVALVULADO USO ADULTO/INFANTIL: TAMANHO MASCARA MEDIA 10
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26 ETOPOSIDEO 100 MG SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA 38

27 FENOBARBITAL (SODICO) 100MG - COMPRIMIDO 2.660

28 FENOBARBITAL (SODICO) SOLUCAO ORAL GOTAS 40MG/ML - FRASCO 20ML 463

29 FENOXIMETILPENICILINA 80.000UI/ML FRASCO 60ML COM DOSEADOR 561

30 FENTANILA (CITRATO) 100MCG/HORA - ADESIVO TRANSDERMICO 20

31 FENTANILA (C1TRATO) 25MCG/HORA - ADESIVO TRANSDERMICO 30

32 FLUOXETINA COMPRIMIDO 20 MG 5.334

33 FLUTICASONA (PROPI) SOL SPRAYORAL 50MCG/DOSE FRASCO 120 DOSES 44

34 FOLiNATO DE CALCIO 16,2MG (EQUIVALENTE 15MG AC FOLINICO) - CAP 2

35 HALOPERIDOL COMPRIMIDO 1 MG 420

36 HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG 1.900

37 IBUPROFENO SUSPENSAOORAL 50MG/ML - FRASCO 30ML 93

38 ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG 150

39 LANCETAS DESCARTAVELPARA LANCETADOR DE usa DOMICILIAR 100

40 LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO 7.624

41 MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO) SUSP INJETAVEL 150 MG/ML FA lML 3

42 METRONIDAZOL SUSPENSAOORAL 200MG/5ML - FRASCO100ML 20

43 MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 4 MG 1.848

44 MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 5MG 2.941

45 MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO REVESTIDO10 MG 699

46 MONTELUCASTE (SODICO) GRANULO 4 MG SACHE 540

47 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA (5MG +250UI)/G BIS 15GR 7

48 NISTATINA SUSPENSAOORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML COM DOSEADOR 50

49 OXCARBAZEPINA SUSPENSAO ORAL 60MG/ML FR100ML DOSEADOR 248

50 OXIBUTININA COMPRIMIDO 5MG 930

51 POSACONAZOL SUSPENSAOORAL 40MG/ML- FRASCO 105ML 5

52 PREDNISONA COMPRIMIDO 20MG 4.621

53 PREDNISONA COMPRIMIDO 5MG 3.050

54 RANITIDINA SOLUCAO ORAL OU XAROPE 15MG/ML FRASCO 120ML 200

55 SALBUTAMOL (SULFATO) SPRAY 100MCG/DOSE - FRASCO 200 DOSES 384

56 SALMETEROL(XINAFO)+ FLUTICASONA(PROPIONATO) AER 25MCG + 125MCG 90

57 SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA COMPRIMIDO 400MG +80MG 60

58 SULFAMETOXAZOL +TRIM ETOPRIMA SUSPORAL (200 +40MG)/ 5ML FR100ML 146

59 SULFATO FERROSO DRAGEA 40 MG 1.320

60 TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG 250

61 VALPROATO DE SODIO 500 MG - CPR EQUIV 500MG AC. VALPROICO 5.600

62 VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML 1.366

Total de Unidades Dispensadas 66.483

A partir do mes de outubro de 2017 passou-se a informar, no Anexo I os "Itens
adquiridos no rnes para dispensacao pela Farrnacla Ambulatorial" a pacientes do HCB.

2.16. Apresentacao dos Dados de Producao Mensal
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o HCB registra, mensalmente, nos Sistemas de lnforrnacao do SUS, dados de producao
referentes a BPA, AIH's e APAC's. Encaminha-se, abaixo, c6pia do recorte dos
protocolos de entrega em meio magnetico, relativos acornpetencia do mes anterior e,
no Anexo II, c6pia completa dos comprovantes.

Versao: 02.86
MS/SAS/DATASUSI SISTEMA DEINFORMACOES AMBUlATORIAIS DATA COMPo
15/0312018 RElATORIO DECONTROlE DEREMESSA FEV/2018

Versao banco :201802c

ORGAO RESPONSAVEl PElA INFORMACAO

NOME : HOSP DACRIANCA DEBRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163
Carimboe
Assinatura : _

SECRETARIA DESAUDE DESTINO DOS B.P.A.(s)

NOME : SECRETARIA DESAUDE DO DISTRITO FEDERAL

BPA- Boletim de Procedimentos Ambulatoriais

1.IS-DATt..sUS
VERsAo: 14.80

PROGRN.1ADEAPOIOAEI·ITRADADEDADOS DEA1H· SISAlHO l
HOSPITAL DA CRIAUCA DEBRASILIA JOSE AlEllCAR

PROTOCOlODE REMESSA 1
.:'PRESEUTA9·Z,C:031201B 09JO':l201B

r - - - -. - - - - - -- - - - - - - -_. - -- - _. - _.. -- - - - - - _. --- - - - -- - - - - -- - - --_. - _. -- --- - - - -- ---
: CUES : €Ei":C1 - 7 :

1ESfERJ.. ADM • •• •• • : F031 I C:: !
!err DIR . CUllIaJ : QEQ• ;
TEl.Erom .. .. • . . . : 30;:5- 2350 !

AIH - Autorlzacao lnternacso Hospitalar

Para os servic;:os de Terapia Renal Substitutiva, 0 HCB envia as APACs para a Comissao
de Nefrologia da SES-DF, que avalia e autoriza os procedimentos. Na sequencia, sao
registrados no sistema SIA/SUS mas sao glosados, uma vez que 0 HCB ainda nao disp5e
de habilitacao, estando 0 processo em tramitacao no Mlnlsterio da Saude.

'BDSIA201802c Versao 02.32"
MSiSASIDATASUSI0301 SISTEMADEINFORMACOES AMBUlATORIAIS DATA COMPo
15/03.12018 RElATORIO DECONTROlE DEREMESSA FEV.I2018

Tabela : 201802c

ORGAO RESPONSAVEL PELAINFORMACAO ORGAO RESPONSAVEL PELAINFORMACAO

NOME : HOSP DACRIANCA DEBRASILIA

SIGLA : HCB

C.G.C. : 00.394.700/0001 ·08

Carimboe
Assinatura : _

SECRETARIA DESAUDE DESTINO DOSAPAC.(s) SECRETARIADESAUDE DESTINODOSAPA C.(s)

NOME : SECRETARIA DEESTADO DESAUDE DODF

APAC- Autorizacao para Procedimento de Alta Complexidade - HCB
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Conforme solicitado pela CACG, no Anexo III apresenta-se a relacao de APACs de
quimioterapias validas no meso

2.17. Funcionamento das Comlssoes Hospitalares Permanentes

As Comissdes Permanentes do Hospital executam regularmente suas atividades e
foram realizadas as seguintes reuni6es:

Comissao Periodicidade fev/2017 mar/2018
CRPP - Comissao de Revisao do Prontuarlo

Mensal 22.02 29.03
do Paciente (*)

CRO - Comissao de Revisao de Obitos (*)
Quando houver

15.03-
obito

CT- Cornite Transfusional Bimestral - 14.03

CFTPS - Comissao de Farmacia Terapeutlca
Mensal 27.02 21.03

e Produtos para a saude

CGRS - Comissao de Gerenciamento de
Bimestral - 21.03

Residuos S61idos

CCI - Comissao de Controle de lnfeccao Mensal 22.02 29.03

2.18. Recursos Humanos

Com relacao a gestae de recursos humanos no ambito do HCB, estatui 0 Contrato de
Gestae 01/2014 em sua clausula 6.1.11 que a instituicao deve dispor e gerir recursos
humanos suficientes para 0 atingimento de seus objetivos, seja por contratacao de
empregados celetistas em quadro permanente do hospital, ou, conforme clausula
8.1.11, outros profissionais disponibilizados pela SES -DF, a titulo de cessao.

2.18.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional Total

Cedidos pela SES 65

Contratados ClT 617

Ativos , 682
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2.18.2. Servidores Cedidos pela SES

dos Servidores Cedidos

o Anexo IV apresenta relacao contendo nome do servidor, matrfcula, cargo, horas
semanais cedidas pela SES e a Unidade Adrntnlstratlva/lotacao de origem.
Demonstrativo da folha referendal de pagamento de Servidores Cedidos

No Anexo V segue a relacao 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$ 609.786,57, ja inclufdos as encargos e provisoes.

Cabe lembrar que, conforme CG 01/2014, 19.1.1.1 item "d", a valor da deducao
"correspondera ao va/or que a CONTRATADO dispenderia para arcar com a saiario e
encargos do cargo ocupado pe/o mesmo no HCB, em caso de uma controtociio em
regime ce/etista;".

Ressalta-se que a medico Dr. Luciano Maximo da Silva, servidor SES-DF matrfcula
169.770-6, que cumpria 12 horas de sua carga horaria no HCB, solicitou exoneracao da
SES-DF no dia 26.03.2018.

Registro de ponto de Servidores Cedidos

Conforme solicitado pela CACG, no Anexo VI segue a registro de ponto dos servidores
cedidos. Esclarece-se que a HCB sempre enviou e que rnantera a envio desses
documentos ao Nucleo de Pessoas da lotacao de origem de cada servidor.

Ressalta-se que nao e possfvel fechar as folhas de ponto ate a fechamento do relat6rio
mensal de prestacao de contas. Par esse motive, encaminha-se sempre as folhas de
ponto do rnes anterior ao rnes do relat6rio.

2.18.3. Contratados CLT

Relacao dos Contratados CLT

Conforme solicitado pela CACG, a Anexo VII apresenta relacao com a quantidade de
empregados, detalhados conforme CBO [Classlftcacao Brasileira de Ocupacoes] .

Folha de pagamento dos Contratados CLT

Conforme solicitado pela CACG, a Anexo VIII apresenta resumo da folha de pagamento
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dos empregados celetistas, assinado pela Diretoria de Recursos Humanos e pela
Diretoria de Custos, Orcamento e Financ;as.

Dernissdes

Conforme solicitado pela CACG, informa-se que no rnes foram registradas 13
demiss5es, sendo 6 por iniciativa do funcionario e 7 por iniciativa da instl t uicao.

Trabalhistas

Conforme solicitado pela CACG r informa-se que 0 ICIPE/HCB tem 11 acoes trabalhistas
em tramitacao no TRT 10e Regiao e 1 no MPT.

Ressalta-se que, no rnes de marco foi arquivado definitivamente um processo, com
ganho para 0 ICIPE /HCB.

2.18.4. capacltacao

Conforme clausula 6.1.16 do Contrato de Gestae 01/2014, cabe ao HCB: "promover
aciies de capacitaciio, treinamento e desenvolvimento dos profissionais contra tados e
cedidos para execuciio do presente Contrato de Gestiio."

No rnes, foram realizadas acoes de capacltacao, treinamento e desenvolvimento para
os profissionais contratados e servidores cedidos, que estao descritas no Anexo IX e
acompanhadas das listas de presence e certificados, conforme 0 caso.

Vale esclarecer que sao realizados treinamentos internes e externos e visitas tecnicas.
------, Os primeiros seguem acompanhados de Iista de presence, os externos de certificado

de participacao e as visitas tecnicas de relatorio. Pode ocorrer que em treinamentos
externos os certificados sejam disponibilizados somente alguns dias apos 0 termino do
treinamento e nao ser possivel enviar no relatorio de prestacao de contas do rnes
subsequente.

2.18.5. Limite de gastos com pessoas

Ressalte-se que, conforme disposto na clausula 6.1.13 do CG 01/2014 0 HCB deve:
"observar na contrataciio e qestiio de recursos humanos, os requisitos e pariimetros na
leqislaciio pertlnente, sendo permitido, dada a especificidade dos services realizados, 0
limite das despesas com sakuios e encargos em ate 70% do valor anual acumulado de
custeio" , Ap6s estudos que tomaram por base as referencias legislativas correlates, b. J
concluiu-se que a expressao recebe melhor lnterpretacao se lida "0 limite de despesas
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com salaries e encargos e de 70% do valor da parcela para custeio somado no perfodo
de um ano". Seguindo esse raciodnio, compreende-se que a sistematica para calculo
da Despesa Total com Pessoal - DTP e a soma do rnes em referenda com os 11 meses
anteriores executados, tomando-se a media destes, de forma a apresentar uma real
fotografia da evolucao de execucao ffsico-financeira.

Assim, com esse entendimento, nos ultimos 12 meses (marc;0/2017 a marc;0/2018),
atingiu-se a media de 64,1% de gastos com pessoas.

3. METASQUANTITATIVAS

Conforme previsto no Contrato de Gestae 01/2014, ate a lnauguracao do Bloco II do
HCB estarao em funcionamento os services constantes nos Grupos de I a VIII e as
metas dos Grupos I a VII terao como referenda a producao nos dias utels,

Ressalte-se que os dados relacionados as metas quantitativas apresentados neste
relat6rio sao preliminares, tendo em vista que 0 processo de apuracao e fechamento
das informac;5es e todo manual e esta condicionado a auditoria interna e da CACG.
Dessa forma, os ajustes que se fizerem necessaries serao informados no relat6rio do
rnes subsequente, no item "Atividades, ocorrencias e outros aspectos relevantes" .

Demonstra-se abaixo 0 quantitativa preliminar de producao apurado no rnes,
informando que foram computados 21 dias uteis e ja considerados os dados conforme
o terceiro termo aditivo ao Contrato de Gestae 01/2014.

Realizado
Grupos de Asslstencla Meta % realizado Pontos

preliminar)

Asslstencla Ambulatorial
GRUPO I - Consultas Medicas de Especialidades 6.729 6.775 100,7% 90

GRUPO II - Assistencia Complementar Essencial 4.967 4.972 100,1% 40

GRUPO III - Procedimentos Especializados 1.472 1.637 111,2% 594

GRUPO IV - Exames por Metodos Graficos 803 745 92,8% 27

GRUPO V - Exames Laboratoriais 22.812 24.393 106,9% 140

GRUPO VI - Exames de Bioimagem 1.428 1.465 102,6% 60

GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia 62 78 125,8% 24

Asslstencla Hospitalar
GRUPO VIII - Safdas Hospitalares 61 61 100% 80
GRUPO IX - Diarias de UTI - -
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GRUPO X - Diarias de Cuidados Paliativos - -
GRUPO XI - Cirurgias - -

GRUPO XII - Transplantes - -

TOTAL de pontos 1.055

4. METAS QUALITATIVAS

Apresenta-se as metas de qualidade, bem como a pontuacao para cada um dos
indicadores, ja computadas conforme 0 terceiro termo aditivo ao Contrato de Gestae
01/2014 (DODF 18.12.2017).

INDICADOR Meta % Realizado Pontos

4.1. Procedimentos para a Disponibilizar 100% dos procedimentos
Central de Regulacao da pactuados por lnterrnedio da Central de 100% 100
SES-DF

4.2. Satisfacao dos
Familiares de Pacientes

Garantir a satlsfacao dos responsaveis e
98,7% 100

familiares 75% de bom + otirno
do Hospital

Garantir a satlsfacao das crlancas e
4.3. Satisfacao dos Pacientes adolescentes pacientes do Hospital 75% de 98,2% 200

bom + 6timo

4.4. Ouvidoria
Dar encaminhamento adequado a 80% das

88,8% 100
rnanlfestacoes apresentadas

4.5. Taxa de lnfeccao de sftio
Manter a taxa de ISC cirurgias Iimpas

clnirglco (ISe)
(herniorrafias) dos ultirnos 12 meses inferior 0,0% 100

ou igual a 1,0%
4.6. Densidade de infeccao

de corrente sangufnea Manter a densidade de IAVCnos ultlmos 12
associada a cateter meses inferior ou igual a 20

0,0% 100

venoso central (lAVe)
4.7. Taxa de ocupacao

Hospitalar
Manter a media de ocupacao hospitalar 75% 69,9% 80

4.8. Taxa de ocupacao Manter a media de ocupacao dos consult6rios
Ambulatorial medicos 75%

97,7% 100

4.9. Media de Perrnanencia Manter a med ia de perrnanencia hospitalar dos
Hospitalar ultlmos 12 meses $ 8 dias

5,6 100

Total de pontos apurados 980

4.1. Procedimentos para a Central de Regulacao da SES-DF
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Conforme pactuado com a Central de Regulacao, por lntermedio da CACG, para 0 mes
deste relat6rio foram disponibilizadas a Central de Regulacao primeiras consultas nas
diversas especialidades medicas e exames diagn6sticos, conforme quadro abaixo.

Procedimento Ofertado
Consultas Medicas de Especialidades (*) 777

Total 777

SERA (*) 0
Ecocardiografia (*) 94
Holter (*) 0
MAPA (*) 20
Tilt test (*) 2
Tomografia (*) 304

Total 420
Meta: apresentar os dados

(*) os quantitativos podem variar de acordo com a conflguracao mensaI das agendas.

Alern dos procedimentos pactuados, que sao atualmente regulados pelo sistema
SISREG, mensalmente 0 HCB disponibiliza a unidades da Rede SES-DF :

Exames ofertados Numero de vagas/ rnes
I

Colonoscopia 12
Eletrocardiograma (para 0 HMIB) 20
Eletroencefalograma (EEG) 30
Eletroneuromiografia (ENM) 10
Endoscopia Digestiva Alta (EDA) 25
Espirometria 40
Manometria 4
Phmetria 10
Potencial Evocado 10
Teste caminhada 8

Total 169

Alern desses, mensalmente 0 HCB disponibiliza exames laboratoriais as unidades da
Rede SES-DF, que estao relacionados no Anexo X, identificados pelo offcio HCB de
comunlcacao a SES-DF, com quantidade ofertada e utilizada.

4.2. Satisfacao dos Familiares de Pacientes do Hospital
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a Contrato de Gestae preve que seja mensurada a satisfacao dos familiares dos
pacientes do Hospital, por meio de pesquisa direta . Para cumprimento deste item,
devera ser atingido um indice de sat isfacao igual ou superior a 75% de avaliacoes
qualificadas como Boa ou Otlma,

Avallacoes Qte.

Otirno 300
Bom 81

Regular 5
Ruim 0

Pessimo 0
Nao consigo avaliar 0

Total 386
Total Born + Otimo 381
% Born +Otimo 98,7%

Meta: garant ir a satisfacao dos responsaveis e familia res 75% de Bom e Otirno

4.3. Satisfacao dos Pacientes

o Contrato de Gestae preve que seja mensurada a satisfacao das crlancas e
adolescentes pacientes do hospital, por meio de pesquisa direta. Para cumprimento
deste item, devers ser atingido um indice de satlsfacao igual ou superior a 75% de
avallacoes qualificadas como Boa ou Otlma,

Qte.

Born/Otirno 162
Regular 3

Ruirn/Pessirno 0
Total 165

Total Born + Otimo 162
% Born +Otimo 98,2%

4.4. Ouvidoria

Conforme previsto no Contrato de Gestae, 0 HCB deve dispor de Service de
Ouvidoria, para registro e encaminhamento adequado de manifestacoes dos
usuaries da Unidade. a cumprimento da Meta vincula-se ao encaminhamento
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adequado de 80% das rnanlfestacoes apresentadas, com resposta ao usuario.
Entende-se por manlfestacoes 0 conjunto de contatos recebidos por qualquer rneio,
necessariamente com ldentlficacao do autor.

Discrlmlnacao Qte

Numero de manifestacoes apresentadas no rnes 80
Nurnero de manlfestacoes encaminhadas

71
adequadamente

Numero de manlfestacoes pendentes 9
% de rnanifestacoes encaminhadas adequadamente 88,8%

Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das manifestac;:6es apresentadas

4.5. Taxa de lnfeccao de Sftio Cirurgico (ISe)

a Contrato de Gestae preve que seja mensurada a taxa de infeccao de sitio clrurgico
(ISCL mantendo a taxa de ISC cirurgias Iimpas (herniorrafias), dos ultimos 12 meses
inferior ou igual a 1,0%.

ISC (*)
Qte

Taxa de de Sftio Clrurgico
Cirurgias limpas (herniorrafias) 44

Nurnero de ISC 0
Taxa de ISCdos ultlrnos 12 meses 0,0%

Meta: Manter a taxa de ISC dos ultirnos 12 meses inferior ou igual a 1,0%
(*) ISC (dos ultlrnos 12 meses): 0 calculo da taxa de infecc;ao de Sftio Clnirglco (ISq, dos ult lmos 12 meses, tem
como numerador 0 numero de casosde lnfeccao de sftio cirurglco em procedimentos de herniorrafias, manifestada
em ate 30 (trinta) dias ap6s a realizacao do procedimento (ou seja, do rnes em analise e dos 11 meses anter iores),
dividido pelo numero total de herniorrafias limpas realizadas naquele periodo, expresso em percentual. A utillzacao
de herniorrafias como referencia para 0 calculo da taxa de ISC em cirurgias limpas obedece a orlentacoes da
ANVISA, para que os hospitais realizem a vigilancla dos procedimentos considerados Iimpos de maior relevancla
para 0 hospital.

4.6. Densidade de lnfeccao de Corrente Sangufnea associada a Cateter Venoso
Central (lAVe)

IAVC (*)
Densidade de lnfeccao de Corrente Sangufnea associada

a Cateter Venoso Central
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Nurnero de pacientes c/cateter central/dia no rnes 164
Nurnero de casos novos de lAve nos ultirnos 12 meses 0

Densidade de IAVC dos ultirnos 12 meses 0,0
Meta: Manter a densidade de lAve nos ultirnos 12meses inferior ou igual a 20

(*) lAve (dos ultirnos 12 meses): 0 calculo da Densidade mensal de lAve tem como numerador 0 rnirnero de
casos de infeq:5es de corrente sanguinea associada ao uso de cateter venoso central observada nos ultirnos 12
meses (ou seja, no rnes em analise somados aos casos dos 11 meses anteriores), dividido pelo nurnero de
pacientes/dia em uso de cateter venoso central no perlodo, expresso em 1.000 pacientes/dia em uso de cateter
venoso central.

4.7. Taxa de ocupacao Hospitalar

Apresenta-se, no quadro abalxo, os dados que permitem aferir a taxa de ocupacao
operacional do hospital, entendida como a razao entre 0 numero de pacientes/dia
no mes e 0 nurnero de leitos/dia no meso

Numero de pacientes/dia
Numero de leitos/dia Taxa de ocupacao

no mes
342 489 69,9%

Meta: Manter a media de ocupacao hospitalar 75%

4.8. Taxa de Ocupacao Ambulatorial

Apresenta-se, no quadro abalxo, os dados que permitem aferir a taxa de ocupacao
dos consult6rios medicos, entendida como a razao entre a capacidade utilizada e a
capacidade instalada.

Capacidade instalada Capacidade utilizada
Taxa de Ocupacao
Ambulatorial

300 293 97,7%
Meta: Manter a media de ocupacao dosconsultorios medicos 75%

(*) 12 consult6rios no Pampa, em dois turnos/dia de 6 hs= 120 por semana + 18 consult6rios no Pantanal, em dois
turnos/dia =180 por semana

4.9. Media de Perrnanencia Hospitalar

Apresenta-se, abaixo, os dados registrados para rnensuracao da media de
permanencia hospitalar, obtida pela razao entre 0 numero de pacientes/dia e 0

nurnero de safdas hospitalares nos ultimos 12 meses.

Numero de pacientes/dia Numero de safdas
no rnes hospitalares

Media de Perrnanencia (*)

342 61 5,6 dias
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Meta: Manter a media de perrnanencla hospitalar dos ultimos 12 meses 8 dias
(*)media de perrnanencia hospitalar (dos ultimos 12 meses): a calculo tem como numerador 0 nurnero de
pacientes/dia nos ultirnos 12 meses {ou se]a, no mes em anal ise, somados aos 11 meses anteriores}, dividido pelo
nurnero de saidas hospitalares.

5. FINANCEIRA, FISCALE EXTRATO BANCARIO

5.1. Execucao Financeira

Os repasses recebidos da SES-DF na conta BRB 060.038.346-6, oriundos do Contrato de
Gestae 01/2014 sao separados, gerencialmente, em recursos para custeio e
investimentos. Com a finalidade de garantir 0 controle dos saldos, os valores recebidos
sao aplicados em CDB em registros distintos e e efetivado a resgate de acordo com a
necessidade de pagamento dos compromissos assumidos, possibilitando a conciliacao
dos valores de acordo com 0 seu destino.

5.2. Custeio

Para custelo, 0 mes de fevereiro de 2018 iniciou com 0 saldo de R$ 20.107.342,67 na
conta bancaria 060.038.346-6, mantida junto ao BRB - Banco de Brasilia, banco oficial
do Distrito Federal.

Neste mes houve repasse pela SES-DF para custeio no montante de R$ 18.470.900,32 e
o rendimento Ifquido de apllcacoes financeiras, conforme previsto na IN STN nQ1 de 15

.0"""'\ de janeiro de 1997, foi de R$ 128.162,85 Houve, tambern, 0 ingresso de recurso
referente ao aluguel da cafeteria no valor de R$ 505,00, reembolso do ICiPE referente
a salaries no valor de R$ 5.568,08 e, por fim, 0 ingresso de R$ 3.993,38 referente a
devolucao de recursos de supridos, reembolso do plano de saude par funclonario e
outros.

o valor total do desembolso de custeio foi de R$ 6.829.731,65. Assim sendo, 0

saldo bancario de Custeio, no final do rnes, foi de R$ 31.886.740,65.

5.3. Reserva Tecnica

o saldo da Reserva Tecnica no dia 31.03 .2018 e de R$ 21.923.156,64, conforme
demonstrado a seguir:
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I
RESERVA TE<NICA DE CUST80 - em31/fl3/2mS

DATA N2DA VLR. DA APLICAl;P.O RENDIMENT IR IOF RESGATE SALDODA %RT S
APUCAcAO 1"1 OPER[ODO APLlCAcAO VALOR

OEljU'l as 3.3OC\O:O,OO 28.:2: 6,21 3.<.13.9$4,91 0,0::
14/j Ll 46 84.406,4.$ 7.5rs33 1.041.(63,50 1.035.533.75 D.S;:
03/eut 51 4.CO:).0.\),OO 127.162,45 . 4.127.162,48
31/wt 53 4.0nODO,oo 4.1t13.206,N 2.6:":
3(\,jan 56 1.00:).00:),00 1.0J: .759,3j 0,6::
19/rmf 60 5.0J:).O:K),00 15.331,28 8.015.331.28 5.0::
27/ rra r 61 3.630.450,00 1713,75 3.632.163,75 2,3:-:

lOTAL 25.93(1.450,00 363)5,14 - 4.455.001,71 21.923.156,64 13,7'J6

VALORANUAL 00 WNTRATOF"j 160.043.917,88

(*) NQ da apllcacao: conforme especificado no "Extrato de Aplicac;:6es para simples conferencia
- Aplicac;:6es em CDB/RDB - Conta Corrente", emitido pelo Banco de Brasflia-BRB e constante
no anexo pr6prio deste relat6rio.

5.4. Investimento

Para investimento, 0 mes de fevereiro de 2018 iniciou com 0 saldo
de R$ 14.104.074,38 na conta bancarla 060.038.346-6 mantida junto ao BRB - Banco
de Brasilia, banco oficial do Distrito Federal.

No rnes, nao houve repasse pela SES para investimento e 0 rendimento de aplicac;:5es
financeiras, conforme previsto na IN STN nQ1 de 15 de janeiro de 1997, foi de
R$'71.503,75.

No rnes 0 valor total do desembolso com investimentos foi de R$ 95.786,64. Dessa
forma 0 saldo bancarlo de Investimento, no final do rnes, foi de R$ 14.079.791,49.

5.5. Fluxo de Caixa

a relat6rio completo de execucao financeira e execucao fiscal, conforme modele da
Portaria 172/2011, bem como 0 extrato da conta bancaria espedfica e 0 extrato de
aplicac;:5es financeiras encontra-se no Anexo XII, contemplando a rnovlrnentacao do
meso

Apresenta-se abaixo 0 relat6rio sintetlco de execucao financeira no mes, pelo criterlo
de fluxo de calxa, ou seja, valores efetivamente recebidos e valores efetivamente
pagos.

i(
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CUSTEIO INVESTIMENTO

VALOR VALOR
SALDO INICIAL 20.107.342,67

INGRESSOS

SALDO INICIAL 14.104.074,38

INGRESSOS
REPASSE SES - BRUTO
OUTROS INGRESSOS/REND. APLIC. FINANe.
DESCONTO CONTRATUAL- METAS
REPASSE SES · LfQUIDO

18.470.900,32
138.229,31

18.470.900,32

REPASSE SES - BRUTO
RENDIMENTO APLlCAC;OES FINANCEIRAS
DESCONTO CONTRATUAL- METAS
REPASSE SES - LfQUIDO

71,503,75

TOTAL DEINGRESSOS 18.609.129,63

DESEMBOLSOS

TOTAL DEINGRESSOS 71.503,75

DESEMBOLSOS
INSUMOS HOSPITALARES
Material Medico Hospita lar
Drogase Medicamentos
InsumosLaborat6 rio
GasesMedicinais

PESSOAL
Pessoal CLT

442.374,62
138.701,79
105.578,61
185.538,44
12.555,78

4.439.999,94
2.692.061,93

EQUIPAMENTOS EDIREITOS DE USO
M6vEIS EUTENSfLlOS
OBRAS
TOTAL DEDESEMBOLSOS INVESTIMENTOS

SALDO INVESTIMENTOS

95.786,64

95.786,64

14,079.791,49

132Salano
Pessoal Cedido SES
Encargos 1.747.938,01

SALDO FINAL(CUSTEIO + INVESTIMENTOS) 45.966.532,14

OUTROS CUSTOS COMPESSOAL
Cursose Treinamentos
Plano de saude dos Funcionarios
Vale Transporte

MATERIAlS
Materi al de Informatica
Materia l de Uso e Consumo
Material de Manutencao
Supridos
OutrosMate riais

GASTOS GERAIS
Services de Terceiros
Service deVigilancia

Servlc o de e Umpeza
Service
Servico de tavander ta

Service s de Inf ormat ica
servi ces Exames ta bora to rtos

Servi ce de Esterel lzacao
Servic e de Viagem e Estadia
Trib uta ri as sl NF
Outros Serv ices
Agua
Energia Eletrica
Telefone/lnte rnet
aancarl as
OutrosGastosGerais

TOTALDE DESEMBOLSOS CUSTEIO

448.617,48
4.157,37

414.925,11
29.535,00
193.196,09
28.164,73
56.347,72
108.683,64

1.30S.543,52
1.200.703,16
201.688.78
199.434,74
310.046,45
10.169,51
91.561.84
22.571,31
37.000,80

179 .029,99
149.199,74
26.794,58
72.612,24
1.761,64
3.671,90

6,829.731,65

SALDOS:
EXTRATO BANcARlOCONTA CORRENTE
EXTRATO BANcARlOAPLlCAC;OES

SALDOFINAL

118.982,81
45.847.549,30
45.966.532,11

SALDO (CUSTEIO) 31.886.740,65

Note-se que no item Pessoal- Pessoal Cedido SES 0 valo r esta zerado , por nao se t ratar
de desembolso. a valor para desconto na parcela subsequente esta informado em
outro item neste relat6rio.

a valor total de custeio do HCB no rnes fo i de R$ 6.829.731/65, acrescido de
R$ 609.786,57, referente aos profissionais cedidos pela SES-DF R$ 2.474,23 referente
ao acordo de cooperacao com as unidades da rede SES-DF, total izando
R$ 7.441.992,45. Deste montante, deve-se deduzir 0 valor dos medicamentos
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adquiridos com recurso de Contrato de Gestae para abastecimento da farmacia
ambulatorial no valor de R$ 73.648,22.

No que se refere aos desembolsos com custelo, observa-se que as gastos com Insumos
Hospitalares totalizaram R$ 442.374,62. a maior desembolso foi com a grupo Pessoal,
no valor de R$ 4.439.999,94. No grupo Outros Custos com Pessoal a desembolso
total foi de R$ 448.617,48. No grupo Materiais a desembolso foi de R$ 193.196,09 e,
par flrn, no grupo de Gastos Gerais, com desembolso total de R$ 1.305.543,52,
destaca-se a desembolso com Servic;:os de Terceiros no valor de R$ 1.200.703,16.

No que se refere aos desembolsos com investimentos, destaca-se a valor de
R$ 95.786,64 referente a equipamentos, direitos de usa e obras.

5.6. Notas Fiscais

Conforme clausula 19.1.1.1 item IJfJJ do Contrato de Gestae 01/2014 junta-se, no
Anexo XIII, cap ias simples dos documentos fiscais que comprovam as despesas
efetuadas no rnes, todas autenticadas pelo t itular da DICOF - Diretoria de Custos,
Orc;:amentos e Financ;:as do HCB. As Notas Fiscais estao sempre acompanhadas da copia
do recibo de pagamento bancarlo e organizadas em ordem cronologica, compativel
com a extrato bancario.

5.7. Despesas nao e Servicos Publlcos de Saude

Apresenta-se planilha de controle dos gastos das atividades nao ASPS (Ac;:5es e Servic;:os
Publicos de Saude) pagas no rnes, conforme explicitado acima no item Fluxo de Caixa.

- - I r-' '+-

DATAVECTO. PRESTADOR N2NF VALOR
29/03/2018 Plano de 5aude Ami!· Assistencia Medica Internacional 5/A 425232 399.911,57
29/03/2018 Plano de 5aude Odontol6gico Amil· Assistencia Medica Internacional 5/A 425265 15.013/54

414.925,11

5.8. Suprimento de Fundos

a Suprimento de Fundos e um adiantamento concedido a um numero limitado de
funclonarios do HCB (entende-se par funclonarios todas as pessoas que possuam
vinculo trabalhista CLT com a ICIPE/HCB au servidores formalmente cedidos pela SES-
DF ao ICiPE para exerdcio no HCB, a criteria e sob a responsabilidade do
Superintendente Executive}, mediante ordem bancaria, tendo prazo certo para
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aplicacao e para cornprovacao, com a finalidade de pagamento de despesas inerentes
ao Contrato de Gestae 01/2014, referentes a aqulslcao de bens ou services de
pequeno valor quando as circunstancias nao permitirem 0 processamento normal.

Para realizacao da despesa sao observados os princfpios que regem qualquer tipo de
gestae, ou seja, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a
eflclencla, bem como a aquisicao mais vantajosa para 0 HCB. a tipo de itens que
podem ser adquiridos, valores e demais detalhes estao normatizados no HCB. A ultima
atualizacao vigente e a Resolucao 078, de 16.12.2015.

Para concessao de auxflio financeiro exclusivamente para locornocao de paciente do
HCB e de seu acompanhante ate 0 hospital e deste a sua resldencia, dentro do
territorio do Distrito Federal e Regiao do Entorno 0 HCB tomou por base 0 Decreto
24.673/2004, que disp5e sobre 0 Suprimento de Fundos nas unidades de Saude do
Distrito Federal e a Porta ria SES 490, de 12.12.2008. No HCB os criterlos especfficos
estao normatizados na Resolucao 079, aprovada pelo Colegiado Gestor em 16.12.2015.

Em 2 de maio de 2016, visando 0 custeio excepcional de refeic;5es para paciente
ambulatorial e acompanhante, 0 HCB publicou a Resolucao 086, aprovada pelo
Colegiado Gestor em 27.04.2016, para concessao de auxflio pelo Service Social, em
casos em que 0 paciente esteja em sltuacao de vulnerabilidade social e preencha os
requisitos previstos na Resolucao,

No rnes de marco de 2018 nao foi disponibilizado nenhum valor para suprimentos.

Vale esclarecer que as capias dos pareceres das prestac;5es de contas de cada suprido
seguem anexadas aos comprovantes de adiantamento de suprimento de fundos.

A apreclacao da prestacao de contas e realizada pelo titular da Controladoria com 0

"de acordo" do t itular da DICOF - Diretoria de Custos, Orc;amentos e Financ;as do HCB.

5.9. Assoclacao des Funcionarios do HCB

A AHCB-Associac;ao dos Funcionarios do HCB foi fundada em 17 de setembro de 2012,
tendo por finalidade integrar e defender os interesses dos funcionarios (CLT e cedidos)
associados, por meio de prornocao de eventos visando a qualidade de vida dos
associados, busca por convenios, parcerias e outros beneffcios que contribuam para 0

bem estar dos Associados, apo io e representatividade dos seus associados em suas t
justas reivindicac;5es coletivas, perante quaisquer entidades, em ju izo ou fora dele, It
filiacao a entidades, Iigas e federac;5es pertinentes observadas os dispositivos legals,
estatutarios e regulamentos apllcaveis a sua finalidade e rnanutencao, cooperacao e
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harmonia entre os associados, estimulando 0 seu espirito associativo e sua valorizacao,
integrando os funcionarios do Hospital da Crianc,:a de Brasilia Jose Alencar.

A contribuicao dos funclonarios celetistas e descontada na folha de pagamento,
considerando a autorlzacao de cada associado no ato de sua adesao aAHCB e 0 valor e
repassado aconta bancaria da Associacao.

No rnes, 0 valor total descontado dos funclonarlos associados da AHCB foi de
R$ 7.281,41 e 0 valor foi repassado a AHCB no dia 29.03.2018, conforme pode ser
constatado no extrato bancario.

5.10. Recolhimento de Encargos e Certldfies Negativas

No Anexo XIV estao os comprovantes de recolhimento de encargos prevldenciarios,
trabalhistas, fiscais e comerciais, bem como as certidoes negativas de:

Documento Orgao emissor Valida ate
Certifi cado de Regularidade do Caixa Econorn ica Federal 26.04.2018FGT5 - CRF
Certidao Negativa de Debitos Poder Judiclario

30.06.2018
Trabalhistas Justic;:a do Trabalho

Certidao Negat iva de Debltos Receita Federal
Relativos aos Tributos Federais e a PGFN 31.07.2018

Divida Ativa da Uniao
Distr ito Federal

Certldao Negat iva de Debitos 5ecretaria de Estado da Fazenda 02.05.2018
5ubsecretaria da Receita

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS

Em cumprimento aclausula 19.1.1.1, item "e" do Contrato de Gestae 01/2014 informa-
se que, para que as devidas providencias a cargo dessa SES-DF, conforme clausula
8.1.17, relaciona-se abaixo os bens recebidos no rnes, que totalizaram R$ 15.800,00 e
[unta-se, no Anexo XV, as capias das notas fiscais.

NOTA DATA VALOR DATA
EMISSAO

QTDE. VALOR VALOR TOTAL
FISCAL UNIT. RECEBIMENTO

AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU 1 2.500,00 2.500,00
AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU 1 2.000,00 2.000,00

496 12/03/2018 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU 1 3.600,00 12/03/2018 3.600,00 15.800,00
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU 2 2.850,00 5.700,00
ACESSORIOS PARA 1 2.000,00 2.000,00

VALOR TOTAL 15.80000
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7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

Conforme relatado no item 2 deste relatorio, a HCB tem participado de reuni5es e
discuss5es para operacionallzacao do Bloco II.

No rnes de marco nao houve reuniao espedfica do grupo de gestores.

Atividades e deliberar;:5es internas

Dentre as temas discutidos com as equipes e as times continuaram as discuss5es de
fluxo e, principalmente, de processos de todas as areas, com a descricao em manuals,
utilizando-se know how da WFO, plano de trabalho aprovado e padronizacao de
manuais em vigor no HCB, buscando, inclusive, conformidade as normas de
Acreditacao preconizadas pela ONA - Organlzacao Nacional de Acreditacao.

Atividades em conjunto com a WFO

No dia 9 de marco houve reunlao, organizada pela SeplagjSuppe, para ajustes de
pendencies das partes.

Ressalta-se que todos as processos referentes ao Bloco II sao validados pela Comissao
Interinstitucional de Acompanhamento do Convenlo de Cooperacao Tecnica e
Financeira entre a Governo do Distrito Federal e a Organizacao Mundial da Familia.

8. CISEP - Centro Integrado e Sustentavel de Ensino e Pesquisa

Ensino

Em marco foram recebidos 41 novas residentes, 9 novas internos e 28 novas
estagiarios, Incluindo aqueles que iniciaram em meses anteriores e permaneceram, a
total foi de 111 pessoas.

No dia 8 de marco foi iniciado a Projeto de Ensino da Cirurgia Pediatrica Ambulatorial
de Pequeno Porte, que tem par objetivo principal capacitar medicos residentes de
pediatria na identlficacao, tratamento e orlentacao de cuidados a pacientes portadares
de fimose e algumas afeccoes ambulatoriais em Cirurgia Pediatrics. A turma foi
composta par 5 residentes de Pediatria e tera duracao de 8 semanas.
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Projetos de Pesquisa

Em marc;:o foram homologados pelo Colegiado Gestor 5 projetos de pesquisa a serem
realizados no HCB:

./ "Construcao e validacao de conteudo e aparencia de um curso online sobre
Brinquedo Terapeutico na assistencia a crianc;:a : contribuic;:6es dos enfermeiros";

./ "Avaliacao da habilidade de cuidado de famllias de crianc;:asjadolescentes com
cancer";

./ "Avaliacao epidemiol6gica de pacientes portadores de hipospadia atendidos no
Hospital da Crianc;:a de Brasilia Jose de Alencar no periodo de 2014 a 2018" ;

./ "Avaliacao do resultado de tratamento de pacientes portadores de processo
vaginal patente no Hospital da Crianc;:a de Brasilia Jose de Alencar no periodo de
2014 a 2017";

./ "Perf il microbiol6gico da secrecao respirat6ria de crianc;:as e adolescentes
portadores de fibrose cfstica acompanhadas no Centro de Referenda Pediatrico
do Distrito Federal";

Foi aprovado pelo Cornlte de Etica em Pesquisa 0 projeto "Avaliacao de Crianc;:as e
Adolescentes Submetidos a Patch Test com Bateria Padrao no Hospital da Crianc;:a de
Brasilia Jose de Alencar de 2013 a 2017" .

Laborat6rio de Biologia Molecular

o laborat6rio de pesquisa em biologia molecular deu continuidade as pesquisas em
andamento:

./ ldentiflcacao de alterac;:6es genetico - moleculares com consequente atividade
fosforilativa em pacientes pedlatricos portadores de leucemia linfoide aguda de
Iinhagem B - - subsldio para decis6es terapeuticas de incremento dos indices de
sobrevida;

./ Estudo multi - institucional das Leucemias Infantis: contribuicao dos
marcadores imunomoleculares na dlstincao de seus subtipos e fatores de risco
etiopatogencos:

./ Protocolo de Tratamento de Leucemia l.infoblastlca Aguda da crianc;:a e do
Adolescente - Foco da Doenc;:a Residual Minima;

./ lncorporacao da tecnologia de MLPA (multiplex ligation dependente
amplification) no rastreamento para deteccao de alterac;:6es genetico - r
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moleculares Philadelphia- like e ampliflcacao lntrassornlca do 21 em criancas
com Leucemia Linfoide Aguda para intervencao precoce no tratamento;

./ Desenvolvimento de tecnologia para confirmacao precoce de doenca falciforme
e outras hemoglobinopatias em contexto de triagem neonatal: subsfdio para
int ervencoes cllnicas, medidas preventivas e estudo epidemiol6gico;

./ Diagn6stico e prevalencia de Sfndrome Linfoproliferativa Autoimune (ALPS) em
criancas com doenca Iinfoproliferativa cronica benigna atendidos em hospital
pedlatrlco terciario.

Registro Latino Americano de imunodeflclencias prlrnarlas - LASID

Em 2017, iniciou-se a insercao dos dados de casos de imunodeficiencia primana
atendidos no HCB, na base de dados do Registro Latinoamericano de lrnunodeficlenclas
Primarlas - LASID: https://registrolasid.org/estatisticas.html.

Ate 30 de marco de 2018, os dados de 79 pacientes com diagn6stico de
lmunodeficlenclas foram buscados nos respectivos prontuarlos para permitir a
tabulacao e a lnsercao de todas as varlavels analisadas no registro.

Telemedicina

Foram realizadas no HCB 8 sess6es de teleconferencia de Oncologia Pediatrlca, com
discussao de casos c1fnicos:

./ Grupo Amar-te: nos dias 1, 8, 15 e 23 de marco:

./ Grupo Tumores Cerebrales en Latino America: nos dias 5, 12, 19 e 26 de marco .

. Seminaries de Pesquisa e Grupos de Estudo

Foram realizados:

./ 2,9, 16 e 23 de marco - encontros do Grupo de Estudos de Neuro-oncologia;

./ 27 de marco - encontro do Grupo de Estudos em Hemoglobinopatias;

Cursos

Continua em andamento 0 curso "Introduction to the Principles and Practice of Clinical
Research (IPPCR)- NIH", oferecido pelo HCB como site remoto.
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9. COMUNICAC;AO, MOBILlZAC;AO, EVENTOS E VOLUNTARIADO

Cornunicacfio

Em marc;:o 0 HCB foi mencionado pelo menos 16 vezes nos principa is veiculos de
cornunlcacao do DF. Majoritariamente por causa da visita do diretor-geral da
Organizacao Mundial da Saude (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ao HCB.

o site do Correio Braziliense publicou uma materia sobre a visita . No texto, 0 diretor-
geral faz elogios ao Hospital e afirma que 0 considera um modele: "Na primeira vez
que vim, no ana passado, fiquei impressionado. Ele foi construido de uma forma que as
crianc;:as se adaptassem ao ambiente de tra tamento hospitalar. Podemos perceber 0
vinculo de apego entre os medicos e pacientes. Isso e importante, porque as crianc;:as
se sentem em casa. Temos que nos orgulhar. Examinarei as formas de influenciar
outros hospitais e aplicarem 0 modelo usado aqul",

Os elogios de Adhanom Ghebreyesus ao HCB tarnbem foram tema de materia no site
da Agencia Brasilia, que mencionou 0 tipo de atendimento oferecido pelo Hospital e as
obras de arnpliacao. 0 texto foi republicado pelo portal Metr6poles, que acrescentou
um video com 0 diretor-geral dando sua opiniao sobre 0 Hospital da Crianc;:a de Brasilia.

Outros veiculos que tarnbern publicaram materias sobre a visita do diretor da OMS
foram os sites da SESjDF e da Organizacao Pan-Americana da Saude (OPAS) e a TV
Record: as rnaterias falam sobre 0 foco na atencao prima ria para prevencao de
doenc;:as, mas citam 0 HCB.

A declaracao de Adhanom Ghebreyesus de que 0 HCB e um modele para outros
hospitais gerou um anuncio, publicado em duas edic;:6es do Correio Braziliense e em
uma do Jornal de Brasilia.

Redes Socia is

No rnes de marco 0 nurnero de seguidores do HCB no Facebook chegou a 15.771. Com
isso, mais de 106 mil pessoas receberam qualquer atividade da pagina neste rnes,
incluindo publicac;:6es, publicac;:6es de outras pessoas, anuncios para curtir pagina,
menc;:6es e check-ins. 0 conjunto de fotos em que 0 diretor-geral da Organizacao
Mundial da Saude (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, visita 0 HCB foi a publicacao
mais curtida no rnes, com 524 reac;:6es, comentarios e compartilhamentos e
alcanc;:ando 8.386 pessoas.
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Detalhes da publicacao

Desempenho da sua pub licacao
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Home Page

o nurnero total de sess6es realizadas par usuaries na Home Page em marco fo i de 22
mil usuaries e 52 mil sess6es. As paginas mais visitadas foram as referentes a ofertas
de trabalho, cornpras, fale conosco e notfcias.

Eventos

Eventos Culturais
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.,/ lQ de marco - Personagens da novela "Deus salve 0 rei": a HCB recebeu a
acao de prornocao da novela "Deus salve 0 rei" da Rede Globo. Artistas locais
caracterizados com roupas medievais tocaram musicas tfpicas e encenaram luta
de espadas para os pacientes;

.,/ 2 de marco - da Escola Americana de Brasilia: as alunos da Escola
Americana de Brasilia , coordenados pela professora Danielle Sherdan,
promoveram uma serie de atividades artesanais voltadas aos pacientes.

.,/ 9 de marco - Apresentacao Street Jam Cia. de Danca: a Street Jam Cia. de
Danca se apresentou no HCB, promovendo uma tarde de anlrnacao para os
pacientes. Em seguida, realizaram uma breve oficina de danca com as crianc;as;

.,/ 9 de marco - Corpo de Baile do Colegio Militar de Brasilia: as alunos da Escola
Militar de Brasilia trouxeram para 0 HCB uma apresentacao de bale;
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./ 21 de marco - BPCaes: 0 Batalhao de Policiamento com Caes da Polfcia Militar
do Distrito Federal demonstrou 0 trabalho realizado com os animais. Ao final da
apresentacao, as criancas puderam tirar fotografias;

./ 23 de marco - Hospital do Ursinho de Brasilia: 0 projeto Hospital do Ursinho
de Brasilia, organ izado por estudantes de medicina da Universidade de Brasilia ,
alegrou a tarde das crlancas do HCB. Simulando um ambiente hospitalar, as
criancas foram estimuladas a cuidar de um urso de pelucia e real izar
procedimentos medicos em seus " pacient es" ;

./ 28 de marco - Rernedlo Musical: Na terceira edicao do Rernedlo Musical
Especial no ano, 0 mus ico Rafael Delgado cantou e tocou violao para as
criancas.
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Eventos Comemorativos

./ 8 de marco - do Dia da Mulher: numa manna de muita descontracao, 0
dia foi comemorado no Espaco da Familia, com producao de maquiagem, corte
de cabelo e design de sobrancelhas. Toda a acao foi voltada para as pacientes e
suas acompanhantes, em cornemoracao ao Dia Internacional da Mulher;

./ 29 de marco - da Pascoa: a data foi comemorada no Espac;o da Familia .
Voluntarios e parceiros conduziram as atividades com caca aos ovos, pintura de
coelhos, desenhos e bal5es.

Visitas

Visita estrategica

I
./ 29 de marco - Estrategica: Tribunal de Justica do Distrito Federal: 0 diretor-

presidente do lcipe, Newton Alarcao e 0 superintendente executivo do HCB,
Renilson Rehem, receberam Paulo Caldas e James Caldas, do Tribunal de Justlca
do Distrito Federal.

Visita Tecnica
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v' 1Q de marco: atendendo a solicltacao da direcao do Hospital Regional de
Ceilandia, a HCB recebeu a servidora Luanna Mary Batista Villas Boas, do
Conselho Regional de Saude de Ceilandia, que conheceu 0 trabalho realizado
pelo Nucleo de Cornunicacao do Hospital.

Visita Tecnica Monitorada

v' 13 de marco: alunas Sandrine e Sydney da Universidade do Sui da Calif6rnia ao
Hospital da Crianca de Brasilia, para conheceram a estrutura e services do HCB;

v' 21 de marco: aluna do curso de graduacao em Arquitetura do UniCeub;

v' 28 de marco: 4 integrantes da equipe de Infectologia do Hospital de Apoio, com
a objetivo de conhecer a Service de Hemoterapia e Banco de Sangue.

Voluntariado

a trabalho voluntario, considerado um dos pilares da lnstituicao, e realizado em
parceria com a ABRACE e a HCB fechou a rnes com 277 voluntarios atuando nos
diversos grupos:

Grupos de NQ de Voluntarlos
Alegria, Alegria 58
Amigos da Alegria - Dlalise 4
Amigos da Alegria - UTE 14
Amigos do Leito 79
Anjos em A<;:ao 4
Arte, Movimento e Expressao - AME 1 2

Contadores de est6rias 18
Contadores de est6rias itinerante 4
Cuidando do Acompanhante 4
Cuidando do Cuidador 1
Doutores com Riso 16
Lojinha ABRACE 7
Posso Ajudar?! 30
Na pontinha do pe 4
Sinfonia da Saude 11
Terapias Integrativas - BodyTalk 1
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Terapias Integrativas - Reiki
Total

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

ente Executivo do Hospital da Crianca de Brasilia Jose Alencar
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