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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 mes de abril de 2018, para organizacao,
lrnplantacao e gestae das acoes de asslstencia a saude no Hospital da Crlanca de
Brasilia Jose Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestae SES-OF
nQ 01/2014 (Processo nQ 060 .002.634/2010).

2. ATIVIDADES, OCORRENCIAS EOUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Funcionamento do HCBsob gestae do ICIPE

Em 19.12.2017 0 Juiz Paulo Afonso Cavichioli Carmona, da Vara da Fazenda Publica,
proferiu sentence que proibiu 0 lcipe de contratar com 0 poder publico durante tres
anos.

Essa atitude teve como origem uma acao de improbidade administrativa movida pela
PROSUS em 2015, alegando irregularidades formais na qualiflcacao do lcipe como

Organlzacao Social e na celebracao do contrato de gestae, apesar da aprovacao, pelo
Tribunal de Contas do OF, a epoca, sobre a quallflcacao e a regularidade do Contrato
de Gestae.

Recentemente, em 2017, 0 mesmo processo foi objeto de analise pelo Tribunal de
Contas da Uniao, que nao encontrou qualquer tipo de irregularidade.

Ressalte-se que a prestacao de contas da adrnlnlstracao do Hospital de 2011 a 2016 ja
recebeu parecer favoravel da Controladoria Geral do OF e 0 Tribunal de Contas do OF
aprovou a prestacao de contas do Contrato de Gestae, que e objeto da acao (2011,
2012 e 2013), e as contas dos anos subsequentes ja estao sob avaliacao do mesrno
Tribunal.

Ap6s a sentence de 19.12.2017, entendendo existir a possibilidade de imediata
producao de eficacia da sentenca, 0 Icipe buscou 0 Judlclarlo na tentativa de suspender
a condenacao ate a apreciacao do rnerlto, 0 que foi negado pelo desembargador Alfeu
Machado, em decis5es publicadas nos dias 03.04.2018 e 06.04.2018.

Em reunlao de 13.04.2018, ao analisar a questao, 0 Conselho de Adminlstracao do lcipe
entendeu que nao se tratava de uma escolha de abandonar a gestae do Hospital da
Crianca, mas sim de cumprir uma sentence judicial e nao restava ao lcipe outra
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alternativa a nao ser cumprir a declsao judicial e protocolar na Justlca notiflcacao de
rompimento do contrato de gestae. Apos 0 protocolo, copia do documento foi
entregue ao Secretario de Saude, ao Governador e aos orgaos oficiais e de contrale.

Em 18.04.2018 foi realizado ate publico em defesa do ICIPE a frente da gestae do HCB,
que esta detalhado mais adiante, no item 2.2.

o Desembargador convocou as partes para uma audlencia de concillacao no dia
23.04.2018 e, ao final, 0 Desembargador decidiu estabelecer algumas exlgencias, a
serem cumpridas pelo lcipe e pelo governo do Distrito Federal, como condlcao para
concessao, se for 0 caso, de efeito suspensive relativo a sentence em primeira instancia
que condenou 0 lcipe a prolbicao de assinar contrato com 0 poder publico por 3 anos.
Foi dado prazo ate 0 dia 10 de maio para que tanto 0 lcipe quanta 0 governo do

r-. Distrito Federal manifestem sua concordancia no atendimento dessas exigencias que
deverao, se aceltas, serem cumpridas em ate 90 dias. Antecipadamente, na propria
audlencla , tanto 0 Icipe quanta 0 governo do Distrito Federal ja manifestaram sua
aceltacao no atendimento das exigencias formuladas.

2.2. Ato em defesa do ICIPE afrente da gestae do HCB

Com convites feitos pelas redes sociais e 0 apoio de mais de dois mil internautas, uma
mobilizacao reuniu cerca de 500 pessoas em urn abraco simbollco ao Hospital da
Crlanca no dia 18.04, em defesa do lcipe afrente da gestae do Hospital.

Organizado pela Abrace, com apoio da Assoclacao dos Funcionarios do Hospital da
Crianca (AHCB), participaram da manifestacao: pacientes, pais de pacientes,
voluntaries, funclonarlos, parentes de funclonarios, convidados e todo 0 primeiro
escalao do governo do Distrito Federal.

. --- ---.._-- -- -.----;-;:. ---
GRUPO MULHERES DO j)&(
Nud eo OF I CAUSA SAUDE J1.&lL

I AAbraceestajunlonessaIulaedefendea
permanenciadoICIPEna90s130 doHCB.
#Somo sTodo sHCB IIFicalCIPE

em eeresa do Hospital dOl
de BrasIli a Jese Alencar
Data: t 6.(\4/16. tl .. 9hJO

Loc .:ll : ES:X,Of\aIl"e'nIOdo HCB

1.I0BIUZACAO u .\ OEfESA DO
HOSPITAL OA CRIANc;A
DE BRASiuA

Oia : 18/04/ 18 (quorto. leiro)
Horcrio: 9h30
Local: Estocioncrnonto do
Hospita l
Endoreco : SAIN Lote 4-8
Asa Norle, Brasilia -OF
Troia : Camis eta do
Grupe Mulhe res do Brasil
(quem livor)

<. \ ....

..
camsa daAbmce e pancpe!
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; 18 de Abril de 2018
9h30

Estadonamtnto
do HosplloilJ

Cia18de abrace
-e-,

Alern deles, varlas lnstltulcoes e diversos grupos da sociedade civil organizada se
alinharam a manifestacao: 0 Conselho Nacional de Secreta rio de Saude (CONASS), a
Organlzacao Pan-Americana de Saude (Opas/OMS no Brasil), a Sociedade de Pediatria
do Distrito Federal, a Assoclacao Medica de Brasilia (AMBr), 0 Conselho Regional de
Medicina (CRM/DF), a Fundacao Hemocentro de Brasilia, a Fundacao de Ensino e
Pesquisa em Clencias da Saude (Fepecs), a Escola Superior de Clencias da Saude (Escs),
o Centro Unlversltario de Brasilia (Uniceub), a Ordem dos Advogados do DF (OAB/DF), 0
Instituto Brasileiro de Organizacoes Sociais de Saude (Ibross), 0 Instituto de
Responsabilidade Social Sfrio Llbanes, a Assoclacao Paulista para 0 Desenvolvimento da
Medicina (SPDM), 0 Sindicato do Cornercio Atacadista do Distrito Federal
(Sindiatacadista/DF), 0 Conselho de Desenvolvimento Economlco, Sustentavel e
Estrateglco do Distrito Federal (Codese/DF), 0 Grupo de Mulheres do Brasil- Nucleo DF,
o grupo "As Guerreiras" de maes de pacientes, 0 site Olhar Brasilia e a Associacao de
Voluntaries do Hospital de Apoio de Brasilia - HAB, dentre outras.

--"._-_....
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Sindiatacadista

MANIFESTO

Al aquo a urn ninho do amor
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eoodJ::icf'l,,::IoCt-, 1!lJ a:a, ,,,' .II

Em 13 de abn! , 0 Inst,IU10 do CAnct! f In'.mt ll e Pl"dlal fia em
alcmc..·uner .to c urna eeceec judici;ll. (Omu nicou QUO il ia (,.",ucg.l ' a cc
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• ClliAN{A
DE BRAS ILIAJOSEAlE NCAR

BRASil.!

Precisamos salvar 0 Hospital da Crianc;ade Brasilia!!!

< Jairo Bisol
2 h · \3

Aproveito a oportunidade para manifestar pub licamente
minha mais absoluta solidariedade ao Gestor do SUS: ant es
de cob rar governo - e temos que faze-I o,
permanentemente, pois enossa func;ao -, nos, orgaos de
controle e de jur isdi c;ao, devemos garan t ir gov ernab ilidade!
Eas decis6es recentes no ambito da just ic;a com um, do
tr ibunal de contas e da just ic;ado trabalho reti ram do gestor
ferramentas funda mentais para manter 0 sistema de saude
em funcionamento e projetam um efei to cat astr6fico no
direito da popu lac;aode acesso 11 e servic;os de
saude ! Estamos implodindo irrefl etidamente a
governabilidade de um sistema carente: vamo s colher dor,
morte e padecimento por nossa insensib ilidade!

Leany Lem os .' ;i;"k ':..
a Hospital da Crianc;:a tem 98% de
aprovac;:iio do usuario. MP e Judiciario
queremque deixe de funcionm no
modelo atual. Qual? Gestao par
organizac;:ao social. Forum 464.860 mil
atendimentos s6 em 2017. Gratuito.
Publico. De qualidade. Ideologia versus
bem comum. Usomostodoshcb
pic.twittcr.com/4UuKAGjMI0
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A despeito da boa gestao dos recursos pubficos e da
excelente qualidade no atendimento prestado pelo
Hospital da Crianca de Brasilia, esse service esta
seriamente arneacado. #somostodoshcb
#hospi taldacriancadebrasilia

• . Marcos Tadeu De And rade
. .., .: h · (-'I

Amigos, a recente noticia da Decisao Judicia l que
alasta 0 ICIPE da gestao do Hospital da Crianca de
Brasilia muito me preocupou. Conheco 0 trabalho
realizado e pude ver ao lange dos ulthnos tres
anos os avances no atend iment o ea qualidade do
service prest ado. Muito estorco tem side l eito
para atender nossas crian cas que tanto
necess itam daquele Hospital. Agora, questoes de
menor relevanci a, cen tradas em aspec tos lormais,
ameacarn 0 luturo das ativ idades do Hospi tal,
presto s a receber no Governo Rollembe rg 0 Bloco
2 que incrementa em mais 200 leitos 0
atendimento. A Burocr acia nao pode ser uma arma
da inef iciencia, mas um instrumento de garant ia
da supremacia do interesse pub lico. Espero
sinceram ente que a razoabilidade venca nesse
momenta de incerteza.

As cusrra tras
1Sde abrilas01:58 ·

< Henr ique Zill er
9 h· (-'l

Abrace voce tarnbernessecausa! urn HCB de quandade para lodese0 que
oueremosl #soul,lae *'souHcb =;solllosto,j osHcb ;;iFicalcipe

Em defesa do Hospital da Crianca de
Brasilia
Urn service publico de excelencie esl:i sendo arneacaco....

YOUTUBE.COI.'l
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t .2)
MundiJl d. Solide

..- __..Amhfca\

BRA/PWR/63/ 120/18

' \ 0 Scnhor
Hurnberto Luceun Percirn dn Fonseca
Secre tn r tn de SnOdc do Distri to Pedcrnl
Bwsilin. OF

Sen hor Secrc t£lri u :

2 4 d e nh o l d l" 'l 0 1R

uma eerie d e nc uc te s ec bre cn fre n tadu -, pe lo
Ifosplt.al d a e nu",;n c1l" Bwtiilia de Alen cnr (He B). que C con aid erndo pe le
O rga n iza ca o Pnn·Americnn a dn Snildc/Or RiUli7.iltl lo Mundinl lin Baude (OPAS/OMSI
urn modeln d e unidndc de s:n)de de nita rclevnn eia pam 0 ntc nd ime n to de c rie ncua e
ndolescerues no Distrtto Federnl .

,\ ind u tcmos em I1USl'lU memoria nossn viait n no HC[] em marco passado. onde
pudemos observnr quno louvavc is si\o os enormce de Sccremria . d a
equlpc do hospital c tin cornunidadc em upo iar essu imniluh;l\O tela mo demn c
cornplet n, qu e ofcrece urn n te ndimcnto integral a ltnmcn tc lccnico c eficnz pu ra
rccupcmr n so u d e de c rinnca s qu e ali bueeem tra mmento. Per correm os loo n ,\
cstruturu do HCB . incl u indo 0 bloco II. em rase fina l de co nstrucao, c tivemns a
opcrtu n ido dc de d in lognr com Iuncionnrtos , mnee . puis c utc com crinncus em
proccsso d e arend tmemo. co n s tn tn ndc 0 cuidndo de q uulid ade que e orert ado n seu e
u sunri os e familinre s . Ademars , it gcsl no do hospital mostrn urn cn gojnmento
posiu vo entre a co munidn dc C outros pnr ceiros.

Ternus cc r teza de qu e tod os 0 5 parcc iroe do HCB segui rao movendo esfor cos
para cnn ti n un r ofe rec endo e a primornndo a cxcclente multiprufisaionnl
ofertnda pclo hosp ital ,

J\ OP/' S/OMS ofc rec e sua cooperacao tecnica .i Secretnria de Saude do Distrito
Federnl , em upoio no HCB , para que con tinu e em sun finnc missao de oferecer
ntcncao especinliznda de qualidade , integrul. resolutivn e humuuiznda f1populocno
de crinncas c adolcscenres do Distrito Federal, promovendo pesquisn e ensinc e
descnvolvendc inowu;acs ern snude, cujns rnetodologias c resultados possnm ecr
ex tensnmentc compa r rilh ad us.

Uso dcs su nportunidndc pam expressar II VOSSH E:xcdcncia mi nhn rnnis alt o
cstimn e cons iderncn o.

Atl"ndoSllmentc•

•Ionquin Molina
Rcprescntnntc dn OPAS/OMS no Brasil

.IM/ l n ,;/ ""

2.3. Oficio do Minlsterlo da saude

a Mlnisterlo da Saude enviou asES-DF of fcio, assinado pelo Diretor do
de Atencao Especializada e Ternatica da Secretaria de Ate ncao
manifestando sobre 0 funcionamento do HCB.

"Ojfcio nQ316/2018/DAET/CGAE/DAET/SAS/MS
Brasflia, 08 de maio de 2018.

I/moSenhor
Humberto Lucena Pereira da Fonseca
Secret6rio de Saude
Setor de Areas Isoladas Norte - SAIN
CEP 70086-900 - Brasilia/DF
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Assunto: Funcionamento do Hospital da Crlanca de Brasilia JoseAlencar HCB

Prezado Secretario,
o Hospital da Crianca de Brasflia Jose Alencar HCB, CNES 6878817, alem de realizar
atendimento em oncologia pedlatrica por ser habilitado reqularmente como service de
oncologia c1fnica de complexo hospitalar, e tambem habilitado como Service diagn6stico de
fibrose cfstica, Triagem neonatal fase IV, Centro de referenda em triagem
neonatal/acompanhamento e tratamento - fibrose cfstica, e Centro de referenda em triagem
neonatal/acompanhamento e tratamento - doencas falciformes e outras hemoglobinopatias.
As hobttttadies existentes permitem que 0 hospital atenda niio apenas em oncologia pedkitrica,
mas atue como referencia para a assistencia medica especializada em pediatria.
Devido a pluralidade de e services prestados, 0 Hospital da Crianca vem
realizando atendimento publico relevante para a Durante 0 ana de 2017 foram
realizados 738.749 procedimentos para sua clientela, sendo 1.455 registrados no Sistema de
informoiiio Hospitalar (SIH) e 737.294 no Sistema de trformtuiio Ambulatorial (SIA). Os
procedimentos realizados podem ser observados no Anexo I.
Observamos que dos 1.455 registros no SIH, 33% foi realizado em pacientes advindos de outros
estados, demostrando que 0 hospital vem se consolidando niio apenas como referenda para
atendimento especializado em pediatria para 0 Distrito Federal, mas tambem para estados
circunvizinhos.
o Ministerio da Stuuie tem apoiado a estruturaciio do hospital, tendo celebrado dois convenios
e uma proposta de repasse fundo a fundo para a de equipamentos, representando
investimentos federais no montante de R$ 7.853.072,00.
Eimportante ressaltar que 0 Mlnlsterlo da Saude, por meio desta Coordenociio-Gerat, entende
que 0 Hospital da Crianca deva continuar prestando atendimento para a populaciio do Distrito
Federal e entorno, independente do forma de gestiio escolhida pela SES-DF.

Cordialmente,

SANDROJOSE MARTINS
Coordenador-Gerai
Coordenadio-Geral de Especializada

Ciente e de acordo.

FERNANDO MACHADO DEARAUJO
Diretor
Departamento de Especializada e Tematica
Secretaria de aSatuie - Ministerio da Soude"

2.4. na area assistencial

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 lnforrnacao qualificada sobre 0 "estado da
arte" em cuidados paliativos pedlatrlcos, produzindo uma mudanca cultural, sob a
6tica da Iinha do cuidado e de que esse grupo se mobilize como multiplicador interne
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e como protagonista no estabelecimento de um Programa de Cuidados Paliativos
Pedlatricos na rede SES/DF, uma vez que 0 HCB e referencia para a maior parte das
doencas cronicas graves da infancla.

Tern side realizadas reuni5es, com apresentacao ternatlca 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
cllnlca.

No rnes de abril nao houve reuniao do grupo.

de filas / Aumento de acesso por necessidade

Visando a quallflcacao da fila e ampliacao de vagas 0 HCB iniciou, em agosto de 2016,
um trabalho conjunto com a Central de Regulacao, conforme ja detalhado em relat6rio
anterior.

Na semana do dia 23 de abril a SES-DF promoveu treinamento com as regionais,
visando esclarecer sobre 0 novo sistema de regulacao de vagas que esta sendo
implantado.

Em consequencia disso , 0 HCB realizou mutir5es de atendimento para triagem e foram
ofertadas vagas adicionais:

./ Onco-Hematologia - 30;

./ End6crino - 200;

./ Imunologia - 30;

./ Gastro - 110;

./ Cardiologia - 80.

STORCH + ZIKA

o HCB continua participando das discuss5es no Comite Tecnlco Operacional da SES DF
para 0 enfrentamento das alteracoes do SNC por lnfeccoes congenitas (STORCH +
ZIKA), de casos notificados na vigilancia em saude e colaborando com a busca dos
dados assistenciais dos pacientes do HCBque foram notificados.

Projeto Cirurgia Pedlatrlca

No rnes de abril 0 HCB se mobilizou para mais um rnutlrao mas, infelizmente nao foi
posslvel sua realizacao e acao foi postergada para 0 rnes de maio.
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Comissao de Prontuarlo

Em abril foi apravado 0 Manual do Prontuarlo, 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
asslstencia prestada ao paciente.

lmplantacao do MV Soul

Em abril a equipe do HCB continuou trabalhando 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. Para 0 rnes de maio
restam alguns ajustes e treinamento de funcionarios que estavam em ferias ou licenca ,
preparando todo 0 grupo para a virada do sistema.

Atendimento

Durante 0 rnes de abril a equipe de atendimento ambulatorial do HCB trabalhou no
agendamento dos pacientes no MV. As agendas sao aquelas ja cadastradas no sistema
trakcare. Ao realizar 0 agendamento antecipado, espera-se dimlnulcao de impactos no
atendimento ao usuarlo no momenta que 0 sistema entrar efetivamente em producao .

GT - fluxo e regulacaode leitos do HCB

Pela Ordem de Servico nQ 24, de 15 de fevereiro 2018, a SES-DF/SAIS criou "Grupo de
«<. Trabalho com finalidade de organizar 0 fluxo regulat6rio 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 classlficaciio e priorizaciio.", de forma a garantir 0
apoio necessario aos pacientes terciarios internados no HCBdesde a sua primeira fase .

Sob a ccordenacao da RTD de Pediatria, participam a RTD de UTI Pedlatrica, a RTD de
Ernergencia Pedlatrica, a RTD de Neonatologia, a Gerencla de Services de Terapia
Intensiva (GESTI/DISAH/CATES/SAIS), 0 Complexo Regulador em Saude (CRDF/SES-DF),
a Diretoria Tecnica e a Diretoria do Corpo Clfnico do HCB.

Em 28 de marco foi publicada a Ordem de Service nQ 48, que designou os
representantes para compor 0 grupo de trabalho. 0 HCB esta representado por Dra.
Isis Magalhaes e Dra . Elisa de Carvalho. '

13



A primeira reuniao ocorreu em 27 de marco.

Em abril foram realizadas reuni6es semanais do grupo, onde continuaram as
discuss6es da reuniao anterior, referentes a regulacao de leitos de UTI.

RX telecomandado (contrastado)

No dia 17.04.20180 HCB iniciou a realizacao de RX telecomandado (contrastado) para
pacientes em acompanhamento no HCB. Foram realizados 12 exames dos seguintes
procedimentos:
./ EED
./ Dacriocistografia
./ Enema opaco
./ Fistulografia
./ Sialografia
./ Translto intestinal
./ Uretrocistografia
./ Videodeglutograma.

2.5. seguranca do Paciente

o HCB aderiu a campanha do Minlsterio da Saude "Abril pela Seguranca do Paciente" e
enfatizou a seguranca do paciente e as iniciativas desenvolvidas na lnstltulcao. Foi
montado urn stand em local de grande circulacao dos funclonarios para divulgacao das
polfticas institucionais e reallzacao de QUIZ com perguntas voltadas para as boas
pratlcas de seguranca. As equipes que tiveram maior adesao as atividades foram
premiadas. Foi criado urn jogo de "Caca Palavras da Seguranca" com objetivo de
envolver e motivar as equipes na partlcipacao do evento.

o HCB esteve no V Encontro Distrital de Seguranca do Paciente e Controle de lnfeccao
compartilhando a experlencia de implantacao da Polftica de ldentlflcacao Segura com
os demais profissionais de saude do DF.

2.6. Outros dados assistenciais

Conforme previsto na clausula sexta do terceiro termo aditivo ao Contrato de Gestae
01/2014 (DODF 240, 18.12.2017), apresenta-se:
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Indice de absentefsmo de primeiras consultas

Primeira Consulta Externa-PCE (*) Qte

Agendadas 759
Realizadas 481

Indice de absentefsmo 36,6%
(*) 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 numero de 6bitos ocorridos com mais de 48 horas de internacao e 0
nurnero de safdas hospitalares.

Numero de 6bitos com
Numero de safdas Taxa de Mortalidade

mais de 48 horas de
institucionalhospitalares

lnternacao
0 66 0,0%

Meta: Apresentar os dados

Registro Hospitalar de Cancer - RHC

No rnes, foram registrados 8 casos novos de cancer, que alirnentarao a base de dados
nacional (INCA), conforme preconiza a leglslacao vigente, com no maximo 2 anos de
defasagem, de acordo com 0 ana calendario.

2.7. Projeto "Por 1Q+"

as projetos mantern-se e,m desenvolvimento e vale destacar:

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

./ Adesao do Sistema Nacional de Acredltacao: realizada reunifio para discussao
de resultados com 0 time de auditores internos. a momenta foi propicio para
alinhamento de conceitos e rnetodos e reflexao sobre os ganhos e beneffcios
que 0 processo de auditoria interna traz para a lnstltulcao. Outra atividade de
destaque foi a realizacao da 'Oficina de Desdobramento Estrategico', em que os
gestores do HCB participaram da revlsao do planejamento estrategico e da
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construcao da matriz de desdobramento da estrategia em conjunto com suas
equipes. A oficina de trabalho propiciou a discussao das forcas e fragilidades
dos setores, bem como 0 entendimento e dellmitacao de acoes que contribuem
e se alinham aos objetivos e projetos estrategicos institucionais, no ambito
tatlco e operacional.

Ainda como parte das atividades desenvolvidas para a visita de certificacao,
diversas acoes de sensibllizacao foram desenvolvidas junto aos profissionais do
HCB. Dentre elas, destaca-se a parodla da muslca "Super Fantastico" do grupo
Balao Magico, ensaiada com a ajuda de voluntaries e do musicoterapeuta do
HCB, coordenados pela equipe da gestae da qualidade.

2.8. Economia gerada apes negoclacoes HCB

o HCB se empenha em realizar negoclacoes constantes com fornecedores e, com isso,
no mes foi gerada economia em:

a) de bens e services - no rnes foram conclufdos 30 processos para
aquisicao de bens e servlcos. Em 24 deles 0 HCB negociou 0 preco constante na
melhor proposta e, adicionalmente, obteve um desconto no valor de
R$ 200.305,21, equivalente a 11,22% do valor inicial;

b) Termos aditivos a contratos - no mes houve economia de R$ 3.849,37 (valor
referente a todo 0 perfodo contratual) na elaboracao de termos aditivos para
prorrogacao da vigencia contratual. Dos 7 contratos aditivados, 2 foram
negociados sem reajuste e revlsao de valores e 5 sofreram reajuste abaixo do
INPC para 0 perfodo.

2.9. Offcios encaminhados aSES-DF no mes

Desde 18.02.2015, por entendimento com a CACG, 0 HCB passou a informar, no
relatorio mensal, relacao dos offcios encaminhados aos diversos orgaos da SES-DF, para
melhor comunlcacao e contrale dos assuntos tratados. No rnes de referenda deste
relatorlo foram enviados aSES-DF:

./ 03.04.2018 - OF. HCB 242 (DCSAC/CACG) - Encaminha certid5es

./ 03.04.2018 - OF. HCB 243 (Gerencia de Alta Complexidade) - APAC's quimio- abril

./ 05.04.2018 - OF. HCB 247 (GAB/Comissao bloco II) - Definicao dos equip. bloco II

./ 12.04.2018 - OF. HCB 256 (HRAN) - Bancode horas

./ 12.04.2018 - OF. HCB 257 (HRS) - Banco de horas

./ 12.04.2018 - OF. HCB 258 (GNUT/DIAM/CORIS) - Bancode horas
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./ 12.04.2018 - OF. HCB 259 (IHBDF) - Bancode horas

./ 12.04.2018 - OF. HCB 260 (HRAN) - Bancode horas

./ 12.04.2018 - OF. HCB 261 [Superintendencia Reglao Sudoeste) - Banco de horas

./ 12.04.2018 - OF. HCB 262 (CERA/DIRAAH) - Bancode horas

./ 12.04.2018 - OF. HCB 263 (CSNB02) - Bancode horas

./ 12.04.2018 - OF. HCB 264 (HAB) - Bancode horas

./ 12.04.2018 - OF. HCB 265 (HMIB) - Bancode horas

./ 12.04.2018 - OF. HCB 266 (HRT) - Bancode horas

2.10. Services produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

o HAB realiza para 0 HCB os exames Iistados na tabela abaixo, que sao 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 abr/18

02.02.11.004-4
Dosagem de Fenilalanina (controle / diagn6stico - - -
tardio)

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

- - -

02.02.11.007-9 Dosagem de Tripsina Imunorreativa - - -

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 - -

No entanto, ate 0 dia de fechamento dos dados para este relat6rio 0 HCB nao havia
recebido a lnforrnacao do HAB.

2.11. Visitas domiciliares

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

Alern dessas, equipe que pode ser composta por representante da enfermagem e
asslstencia social realizam visitas a pacientes da dlalise peritoneal e da fibrose clstica.

Neste mes foram realizadas 9 visitas domiciliares, sendo 5 a pacientes de cuidados
paliativos e 4 a pacientes de dialise peritoneal.
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2.12 . Services de anallsas cHnicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen

Neste rnes 0 HCB utilizou services relativos a exames de anal ises clfnicas de
laboratorlos da rede de saude do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em
R$ 3.540,11.

C6DIGO
VALOR VALOR LOCAL DE

TIPO DEEXAME
UNIT.

QTE.
TOTAL REAlIZAcAO

0202100030
Deterrn ln acao de cariotipo em Sangue Pe riferi co (CI

160,00 0 0,00
Tecnlca s de Banda s) (Otogen etica)

0202020355 Eletrofo rese de Hernoalob tna (**) - 0 0,00 HAB

0202010031-HCBl
HPLC(Cromatografia Uquida de Alta Perfo rma nce de

- 0 0,00Hemcglob ln al (" ")
Sub Total - HAB ° 0,00

0202080048 Bacilosco pia Di ret a pi BAARTubercul ose (Dia gn6st i ca) 4,20 10 42,00
020203-HCB67 O cl os pori dium (**") 0 0,00
020203-HCB66 Clostridium nas Fezes (•••J 0 0,00
020203-HCB70 Clostr i d iu m Tetan i IGG no Soro I · · ") 0 0,00
0202030024 Contaae rn de Linfocitos CD4/CD8 15,00 17 255,00
020203-HCB69 Crvotosoortd l um (** .) 0 0,00
0202080080 Cu l tura de sa cterta s para ld en t tf tcacao 5,62 0 0,00
0202080110 Cultura pa ra BAAR 5,63 10 56,30
0202070050 Dos age rn de Acldo Va ln ro lco 15,65 2 31,30
0202070123 Dos aaern de Ba rbi tura dos 13,13 2 26,26
0202070158 Dosagem de Carba rnazec ln a 17,53 1 17,53
0202070182 Dosagem de Ocl osporin a 58,61 19 1.113,59
0202070220 posa eem de Fen itoin a 35,22 0 0,00
0202070298 oosaee rn de Metotrexato 10,00 20 200,00
0202060306 Dosaae rn de Prola ct ina 10,15 0 0,00
0501080040 Dos aaern de Si ro l i mo (Em Paci ente Tran splanta do l 52,33 2 104,66
0501080058 Dos aae rn de Tacro l imo (Em Paci en te Trasp lantado l 52,33 22 1.151,26
020203-HCB68 Iso spo ra Belle ("""J 0 0,00

0202030865-HCBl Leis hi man iose Teste Raoido 10,00 0 0,00
0202030792 Pesa uisa de Anticoroos IGG Con tra Arbovirus 20,00 0 0,00 LACEN
0202030814 Pesau isa de Anticoroos IGG Contra 0 Viru s da Rube ula 17,16 22 377,52

0202030 822
Pesqu i sa de Anti corpos IGG Contra 0 Virus da Varicela -

17,16 0 0,00Herpes zoste r
0202030865-HCB1 Pesqu lsa de Ant ico rpos IGM Anti l e ishma nias 10,00 0 0,00

0202030903 Pesqu isa de Anti corp os IGM Contra Arbo virus 20,00 0 0,00

0202030920 Pesaui sa de Anti coroos IGM Contra 0 Virus da Rubeo la 17,16 9 154,44
0202040135 Pesau i sa de Rotavirus Nas Fezes 10,25 1 10,25
0202031080 Ouant tflca cao de RNA do Virus da Hepa tlte C 168,48 0 0,00

0202030385-HCBl Soro logia para Tcani s - Toxoca ra canis 10,00 0 0,00

0213010569
Tes te de El is a IGG PI ld entlfi cacao De Parvovirus

3 0,00I(Parvovirosell") -

0213010585 Teste de El i sa IGG PI ld en t l f tcacao Do Virus Do Sara mpo - 22 0,00

0213010607
Teste de Eli sa IGM PI l dent lftca cao de Parvo viru s

2 0,00IIParvo vi rose ) (.J -

0213010615 Teste de Eli sa IGM pi tden t lflcacao Do Virus Do Sarampo - 10 0,00

Sub Total - LACEN 174 3.540,11
Total Geral , 174 3.540,11

(*) valor zerado na Tabela SUS. Exames relacionados a Vigilancla Epidernlolog ica de doencas de
notlflcacao compuls6ria.
(**) Nao identificado codigo e valor na Tabela Unificada de Procedimentos do SUS.
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2.13. Farmckia Ambulatorial

a Contrato de Gestae preve no item 8.1.19 que 0 HCB deve "Garantir 0 suprimento de
medicamentos de componentes especializados, e medicaiiio de atenciio basica para
dispensaciio externa aos pacientes atendidos no HCB.... No caso de lnterrupciio ou
descontinuidade no fornecimento dos medicamentos citados acima, 0 CONTRATADO
poder6 adquiri-Ios com recursos provenientes do custeio do HCB."

Apresenta-se abaixo a movirnentacao da Farmacia Ambulatorial no rnes:

Farmacia Ambulatorial
Nurnero de pacientes atendidos 2.642
Nurnero de receitas aviadas 3.492
Nurnero de itens dispensados 6.460

Nurnero de unidades dispensadas 175.094
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF R$154.074,26
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB R$79.435,56

Valor total dos itens dispensados pela Farrnacia Ambulatorial do HCB R$233.509,82
Valor de medicamentos adquiridos no mes, com recursos do Contrato
de Gestae, para abastecimento da Farm,kia Ambulatorial, para fins R$ 34.684,31

de ressarcimento pela SES-DF I

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

numero de unidades dispensadas.

Abril 2018

Nr. N!! unidades
Item dispensadas

01 ACICLOVIR (SODICO) 200 MG - COMPRIMIDO 225

02 AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA O,23X4MM 7.800

03 AMIODARONA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 200 MG 50

04 AMOXIClLlNA + CLAVULANATO SUSPORAL 250+62,5MG/5ML FR75ML 108

05 AMOXICILINA + CLAVULANATO 500MG + 125MG - COM VER 266

06 AZITROMICINA - COMPRIMIDO 500 MG 33

07 AZITROMICINA 900 MG SUSPENSAOORAL 40 MG/ML - FRASCO 22,5ML 53

08 BECLOMETASONA (DIPROPINATO) SOL SPRAYNASAL 50 MCG/DOSE FR200 430

09 CANETA p/APLlCA<;:AO DE INSULINA GRADUADA 0,5 EM 0,5 UND (LUXURA) 6

10 CANETA P/ APLlCA<;AO DE INSULINA GRADUADA DE 1 EM U. UND (ERGO) 2

11 CANETA P/ APLICACAO DE INSULINA GRADUADA DE 1 EM 1 UND (LANTUS) 2

12 CARBAMAZEPINA SUSPENSAOORAL 100MG/5ML FRASCO 100ML 777
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13 CARBONATO DE CALCIO (500 OU 600 MG) + COLACALCIFEROL COMPRIMIDO 10.500

14 CARBONATO DE CALCIO COMPRIMIDO500MG 500

15 CEFALEXINA 500MG - CAPSULA, DRAGEA OU COMPRIMIDO 26

16 CEFALEXINA SUSP OR250MG/5ML - FRASCO C/ DOSEADOR 100ML 97

17 CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG 77

18 CICLOSPORINA 100MG/ML - FRASCO 50ML 1

19 CICLOSPORINA 25MG - CAPSULA GELATINOSA 50

20 CLiNDAMICINA (CLORIDRATO) 300MG CAPSULA 104

21 CLONAZEPAM 50 MG SOLUCAO ORAL 2,5MG/ML - FRASCO 20ML 2

22 COMPLEXO B 10MG - DRAGEA 560

23 DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL lMG/ML FRASCO 100ML 201
24 DOSADOR ORAL GRADUADO ATE 10ML 15
25 ENALAPRIL COMPRIMIDOSULCADO 20 MG 300
26 ESPACADOR VALVULADO DE usaADULTO/INFANTIL I\IIEDIA 9
27 ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO 240

28 ETOPOSIDEO 100 MG SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA 35
29 FENOBARBITAL (SODICO) 100MG - COMPRIMIDO 2.050

30 FENOBARBITAL (SODICO) SOLUCAO ORAL GOTAS 40MG/ML - FRASCO 20ML 517
31 FENTANILA (CITRATO) 100MCG/HORA - ADESIVO TRANSDERMICO 35
32 FENTANILA (CITRATO) 25MCG/HORA - ADESIVO TRANSDERMICO 20
33 FLUOXETINA COMPRIMIDO20 MG 3.400
34 FOLINATO DE CALCIO 16,2MG (EQUIVAL 15MG ACFOLINICO) - CAP OU COM 4
35 HALOPERIDOL COMPRIMIDO 1 MG 380
36 HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG 2.320
37 IBUPROFENO SUSPENSAO ORAL 50MG/ML - FRASCO 30ML 76
38 LANCETAS DESCARTAVEL PARA LANCETADOR DE USO DOMICILIAR 3.760
39 LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO 8.563
40 LORATADINA XAROPE 1 MG/ML - FRASCO 100 ML 513
41 LOSARTANA POTASSICA COMPRIMIDOREVESTIDO 50 MG 45
42 MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO) SUSP INJETAVEL 150 MG/ML FA lML 1
43 METOTREXATO COMPRIMIDO2,5MG 1.224
44 METRONIDAZOL SUSPENSAO ORAL 200MG/5ML - FRASCO 100ML 21
45 MONTELUCASTE (S6DICO)COMPRIMIDOMASTIGAVEL 4 MG 1.712
46 MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDOMASTIGAVEL 5MG 1.019
47 MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDOREVESTIDO 10 MG 520
48 MONTELUCASTE (SODICO) GRANULO 4 MG SACHE 538
49 NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML 47
50 OXCARBAZEPINA SUSPENSAO ORAL 60MG/ML FR 100ML DOSEADOR 247
51 OXIBUTININACOMPRIMIDO5MG 630
52 PREDNISONA COMPRIMIDO5MG 2.000
53 PREDNISONA COMPRIMIDO20MG 2.379
54 RANITIDINA SOLUCAO ORAL OU XAROPE 15MG/ML FRASCO 120ML 90
55 SALBUTAMOL (SULFATO) SPRAY 100MCG/DOSE- FRASCO 200 DOSES 384
56 SALMETEROL(XINAFO)+ FLUTICASONA(PROPIONATO) AER 25MCG + 125MCG 80
57 SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA COMPRIMIDO400MG +80MG 353
58 SULFATO FERROSO DRAGEA 40 MG 980
59 TIOGUANINA COMPRIMIDO40MG 180
60 VALPROATO DE SODIO COMP (EQUIVALENTE 250MG AC.VALPROICO) 3.000
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61 VALPROATO DESODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR100 M L 1.402

62 VARFARINA SODICA COMPRIMIDO 5MG 120

63 VERAPAMIL (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 80MG 120

64 VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG 56

Total de Unidades Dispensadas 61.255

A partir do rnes de outubro de 2017 passou-se a informar, no Anexo I os " It ens
adquiridos no rnes para dlspensacao pela Farrnacia Ambulatorial" a pacientes do HCB.

2.14. Apresentacao dos Dados de Producao Mensal

a HCB reg ist ra, mensalmente, nos Sistemas de lnforrnacao do SUS, dados de producao
referentes a BPA, AIH's e APAC's. Encaminha-se, abalxo, copia do recorte dos
protocolos de entrega em meio rnagnetico, relativos acompetencia do rnes anterior e,
no Anexo II, copla completa dos comprovantes.

versao: 02.86
MSiSAS,DATASUS/ SISTEMADEINFORMACOESAMBULATORIAIS D"TACOMPo
16104.12018 RELATORIODECONTROl EDEREMESSA MAR'2018

Versao banco :201803b

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NO'AE : HOSPDACRIANC"DEBRf\Sll '"

SIGlA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimboe
Assinatura : _

SECRETAAIADES"UDEDESTINODOSB.PA (s)

NOME : SECRETAAIA DES"UDEDOD1STRlTOFEDERf\l

BPA- Boletim de Procedimentos Ambulatoriais

I.IS·Dt..T'.sUS
VERSA.O: 14.90

PROGRAJ.1A DEAPOIOA EtlTRADA DE DADOSDE AlH · SISAlHOl
HOSPITAL DA CRIAflCADEBRASILIAJOSEALEIlCAR

PROTOCOLODEREMESSA PAG.: 1
,APRESEI1T.';c;!.c :0412018 CL.T':. 07.0::12016

: CFr DIR. CLDTICO: :

: n LErou! . • . . .. • . : 3025- :.350 1

AIH - Autorlzacao lnternacao Hospitalar

Para os services de Terapia Renal Subst itutiva, 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 HCBainda nao disp6e
de habilitacao, estando 0 processo em t rarnltacao no Mlnlsterio da Saude,
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Versao: 02.86
MSiSASiDATASUS! SISTEMA DEINFORMACOES AMBUlATORIAIS DATA COMPo
16i04i2018 RElATORIO DECONTROlE DEREMESSA MAR!2018

Versao banco:201803b

ORGAO RESPONSAVEl PElA INFORMACAO

NOME : HOSP DACRIANCA DEBRASILIA

SIGlA : HCB

CGCiCPF: 10942995000163

Carimbo e
Assinatura : _

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

NOME : SECRETARIA DESAUDE DODISTRITO FEDERAL

APAC- Autorlzacao para Procedimento de Alta Complexidade - HCB

Conforme solicitado pela CACG, no Anexo III apresenta-se a relacao de APACs de
quimioterapias validas no meso

2.15. Funcionamento dasComlssoes Hospitalares Permanentes

As Comiss5es Permanentes do Hospital executam regularmente suas atividades e
foram realizadas as seguintes reuni5es:

Comissao Periodicidade mar/2018 abr/2018
CRPP - Comissao de Revisao do Prontuario

Mensal
do Paciente (*)

29.03 26.04

CPPMO - Comissao de Processamento de
Bimestral - 24.04

Produtos Medicos e Odontologicos

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

15.03
oblto

CT- Cornlte Transfusional Bimestral 14.03 -
CFTPS - Comissao de Parmacia Terapeutica

Mensal 21.03 24.04
e Produtos para a saude

CGRS - Comissao de Gerenciamento de
Bimestral 21.03 -

Residuos Solldos

CCI - Comissao de Controle de lnfeccao Mensal 29.03 24.04

2.16. 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 lnstltulcao deve dispor e gerir recursos
humanos suficientes para 0 atingimento de seus objetivos, seja por contratacao de
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empregados celetistas em quadro permanente do hospital, ou, conforme clausula
8.1.11, outros profissionais disponibilizados pela SES -DF, a titulo de cessao.

2.16.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Fundonal Total

Cedidos pela SES 65

Contratados ClI 595

Ativos 660

/"- 2.16.2. 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 Admlnistrativa/lotacao de origem.

Demonstrativo da folha referendal de pagamento de Servidores Cedidos

No Anexo V segue a relacao com demonstrativo da folha referendal de pagamento dos
servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser deduzido da parcela de custeio
subsequente, no valor de R$ 599.633,94, ja lnclufdos os encargos e provisoes.

Cabe lembrar que, conforme CG 01/2014, 19.1.1.1 item "d", 0 valor da deducao
r',\ "correspondera 00 va/or que 0 CONTRATADO dispenderia para arcar com 0 solario e

encargos do cargo ocupado pe/o mesmo no HCB, em coso de uma contrataciio em
regime ce/etista;" .

Registro de ponto de Servidores Cedidos

Conforme solicitado pela CACG, no Anexo VI segue 0 registro de ponto dos servidores
cedidos. Esclarece-se que 0 HCB sempre enviou e que mantera 0 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 0 fechamento do relat6rio
mensal de prestacao de contas. Por esse motivo, encaminha-se sempre as folhas de
ponto do rnes anterior ao mes do relat6rio.
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2.16.3. Contratados ClT

dos Contratados ClT

Conforme solicitado pela CACG, a Anexo VII apresenta relacao com a quantidade de
empregados, detalhados conforme CBO (Classlflcacao Brasileira de ocupacoes).

Folha de pagamento dos Contratados ClT

Conforme solicitado pela CACG, a Anexo VIII apresenta resumo da folha de pagamento
dos empregados celetistas, assinado pela Diretoria de Recursos Humanos e pela
Diretoria de Custos, Orcarnento e Hnancas,

Demiss6es

Conforme solicitado pela CACG, informa-se que no mes foram registradas 34
demiss6es,sendo 8 par iniciativa do funclonario e 26 par iniciativa da lnstltuicao .

Trabalhistas

Conforme solicitado pela CACG , informa-se que a ICiPE/HCB tem 7 acoes trabalhistas
em trarnltacao no TRT10!! Reglao e 1 no MPT.

2.16.4. capacltacao

Conforme clausula 6.1.16 do Contrato de Gestae 01/2014, cabe ao HCB: "pramover
octies de capacitaciio, treinamento e desenvolvimento dos prafissionais contratados e
cedidos para execudio do presente Contrato de Gestiio,"

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

Vale esclarecer que sao realizados treinamentos internos e externos e visitas tecnicas,
as primeiros seguem acompanhados de lista de presence, as externos de certificado
de participacao e as visitas tecnicas de relatorio. Pode ocorrer que em treinamentos
externos as certificados sejam disponibilizados somente alguns dias apos a terrnlno do
treinamento e nao ser possivel enviar no relatorio de prestacao de contas do rnes
subsequente.
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2.16.5. Limite de gastos com pessoas

Ressalte-se que, conforme disposto na clausula 6.1.13 do CG 01/2014 0 HCB deve:
"observer na contrataciio e gestao de recursos humanos, as requisitos e partimetros na

pertinente, sendo permitido, dada a especijicidade dos servicos realizados, a
limite das despesas com saltuios e encargos em ate 70% do valor anual acumulado de
custeio". Apos estudos que tomaram por base as referencias legislativas correlates,
concluiu-se que a expressao recebe melhor lnterpretacso se Iida "0 limite de despesas
com salaries e encargos e de 70% do valor da parcela para custeio somado no perfodo
de urn 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, tornando-se a media destes, de forma a apresentar uma real
fotografia da evolucao de execucao ffsico-financeira.

Assim, com esse entendimento, nos ultlmos 12 meses (maio/2017 a abri1/2018),
I

atingiu-se a media de 62,7% de gastos com pessoas.

3. METAS QUANTITATIVAS

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

Ressalte-se que os dados relacionados as metas quantitatlvas apresentados neste
relatorio sao preliminares, tendo em vista que 0 processo de apuracao e fechamento
das lnforrnacoes e todo manual e esta condicionado a auditoria interna e da CACG.
Dessa forma, os ajustes que se fizerem necessaries serao informados no relatorio do
I

mes subsequente, no item "Atividades, ocorrencias e outros aspectos relevantes" .

Demonstra-se abalxo a quantitativa preliminar de producao apurado no rnes,
informando que foram computados 21 dias utels e ja considerados as dados conforme
o terceiro termo aditivo ao Contrato de Gestae 01/2014.
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Realizado
Grupos de Asslstencla : Meta % realizado Pontos

prelimlna r)
I

Asslstencla Ambulatorial
GRUPO I - Consultas Medicas de Especialidades 6.729 6.091 90,5% 90

GRUPO II - Asslstencia Complementar Essencial 4.967 4.877 98,2% 45

GRUPO III - Procedimentos Especializados 1.472 1.446 98,2% 414

GRUPO IV - Exames por Metodos Graficos 803 823 102,5% 15

GRUPO V - Exames Laboratoriais 22.812 24.602 107,8% 190

GRUPO VI - Exames de Bioimagem 1.428 1.627 113,9% 99

GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia 62 85 137,1% 42

Asslstencla Hospitalar
GRUPO VIII - Safdas Hospitalares 61 66 108,2% 66
GRUPO IX - Diaries de UTI - -
GRUPO X - Dlarlas de Cuidados Paliativos - -
GRUPO XI - Cirurgias - -
GRUPO XII- Transplantes - -
TOTAL de pontos 961

4. METAS QUALITATIVAS

Apresenta-se as metas de qualidade, bern como a pontuacao para cada um dos

indicadores, ja cornputadas conforrne 0 terceiro terrno 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 da pactuados por interrnedlo da Central de 100% 100
SES-DF

4.2. Satisfacao dos
Familiares de Pacientes

Garantir a satlsfacao dos responsaveis e
99,3% 100

do Hospital
familiares <: 75% de bom + 6timo

Garantir a satisfacao das criancas e
4.3. satlsfacao dos Pacientes adolescentes pacientes do Hospital <: 75% de 97,6% 200

bom + otlrno

4.4. Ouvidoria
Dar encaminhamento adequado a 80% das

94,3% 100
rnanlfestacdes apresentadas

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

cinirglco (ISC)
(herniorrafias) dos ultlrnos 12 meses inferior 0,0% 100

au igual a 1,0%

4.6. Densidade de lnfeccao Manter a densidade de IAVCnos ultirnos 12 0,0% 100
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de corrente sanguinea meses inferior ou iguala 20
associada a cateter
venoso central (lAVe)

4.7. Taxa de Ocupacao Manter amedia de ocupacao hospitalar 75% 76,9% 80
Hospitalar

4.8. Taxa deOcupacao Manter amediade ocupacao dosconsult6rios
98,0% 100

Ambulatorial medicos 75%
4.9. Media de Perrnanencia Manter amediade permanenciahospitalardos

5,5 100
Hospitalar ultimos 12 meses S8 dias

Total de pontos apurados 980

4.1. Procedimentos para a Central de Regulacao da SES-DF

Conforme pactuado com a Central de Regulacao, por lnterrnedio da CACG, para 0 rnes
, '""' deste relat6rio foram disponibilizadas aCentral de Regulacao primeiras consultas nas

diversas especialidades medlcas e exames diagn6sticos, conforme quadro abaixo.

Procedimento Ofertado
Consultas Medlcas de Especialidades (*) 766

Total 766

SERA (*) I a
Ecocardiografia (*) . 109I

Holter (*) a
MAPA (*) 21
Tilt test (*) 2
Tomografia (*) 272

Total 404
Meta: apresentar os dados

(*) osquantitativos podemvariar de acordocoma conflguracao mensal dasagendas.

Ressalta-se que os exames de BERA foram suspensos ate que seja contratado novo
profissional especialista, pois 0 medico responsavel foi afastado pelo INss.

Tendo em vista que 0 HCB recebeu novos equipamentos de Holter e, com isso, iniciou a
realizacao de exames que ja estavam anteriormente agendados pel a Regulacao, nao foi
possivel abrir novas vagas, por enquanto.

Alem dos procedimentos pactuados, que sao atualmente regulados pelo sistema
SISREG, mensalmente 0 HCB disponibiliza a fJnidades da Rede sEs-DF :
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Exames ofertados Numero de vagas/ mes

Colonoscopia 12
Eletrocardiograma (para a 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

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

4.2. Satisfacao dos Familiares de Pacientes do Hospital

a Contrato de Gestae preve que seja mensurada a satlsfacao dos familia res dos
pacientes do Hospital, par meio de pesquisa direta . Para cumprimento deste item,
devera ser atingido um fndice de satisfacao igual au superior a 75% de avaliacoes
qualificadas como Boa au Otlrna.

Qte.

Otimo 330
Born 77

Regular 3
Ruim 0

Pesslmo 0
Nao consigo avaliar 0

Total 410
Total Bom +6timo 407
% Bom +6timo 99,3%

Meta : garantir a satlsfacao dos responsaveis e familia res 75% de Bam e 6 timo
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4.3. Satisfal;ao dos Pacientes

a 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 fndice de satisfacao igual ou superior a 75% de
avaliacoes qualificadas como Boa ou Otlrna.

Qte.

Born/Otirno 161
Regular 4

Rulm/Pesslmo 0
Total 165

Total Born + Otimo 161
% Born +Otimo 97,6%

4.4. Ouvidoria

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

Dlscrlmlnacao Qte

Nurnero de rnanlfestacoes apresentadas no rnes 87
Nurnero de manifestacoes encaminhadas

82
adequadamente

Nurnero de rnanlfestacoes pendentes 5
% de manlfestacoes encaminhadas adequadamente 94,3%

Meta: Darencaminhamento adequadoa 80% dasrnanlfestacoes apresentadas
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4.5. Taxa de Infeq:ao de Sftio Clrurgico (ISe)

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

ISC (*)
Qte

Taxa de infeq:ao de Sftio Cirtirgico
Cirurgias Iimpas (herniorrafias) 43

Numero de ISC 0
Taxa de ISC dos ultlmos 12 meses 0,0%

Meta: Manter a taxa de Ise dos ultimos 12 meses inferior ou igual a 1,0%
(*) Ise (dos ultlrnos 12 meses): 0 calculo da taxa de lnfeccao de Sitio Clrurglco (ISq, dos ult lrnos 12 meses, tem
como numerador 0 ruirnero de casosde lnfeccao de sftio clrurgico em procedimentos de herniorrafias , manifestada
em ate 30 (trinta) dias ap6s a reallzacao do procedimento (ou seja, do mes em analise e dos 11 meses anteriores),
dividido pelo nurnero total de herniorrafias limpas realizadas naquele perfodo, expresso em percentual. A utilizacao
de herniorrafias como referenda para 0 calculo da taxa de Ise em cirurgias Iimpas obedece a orlentacoes da
ANVISA, para que 05 hospitais realizem a vigllancia dos procedimentos considerados limpos de maior relevancla
para 0 hospital.

4.6. Densidade de Infeq:ao de Corrente Sangufnea associada a Cateter Venoso
Central (lAVe)

IAVC (*)
Densidade de Infeq:ao de Corrente Sangufnea associada Qte

a Cateter Venoso Central
Nurnero de paeientes e/eateter central/dia no rnes 173

Numero de casos novas de IAVCnos ultlrnos 12 meses 1
Densidade de IAVCdos ultimos 12 meses 5,7
Meta: Manter a densidade de lAve nosultirnos 12 meses inferior ou iguala 20

(*) lAve (dos ultlmos 12 meses): 0 calculo da Densidade mensaI de lAve tem como numerador 0 nurnero de
casos de infeccoes de corrente sanguinea associada ao uso de cateter venoso central observada nos ultlrnos 12
meses (ou seja, no rnes em analise somados aos casos dos 11 meses anteriores), dividido pelo ruirnero de
pacientes/dia em uso de cateter venoso cent ral no perfodo, 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 nurnero de pacientes/dia
no mes e 0 numero de leitos/dia no meso
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Numero de pacientes/dia
Numero de leitos/dia Taxa de

no mes
360 468 76,9%

Meta: Manter a media de ocupacao hospitalar 75%

4.8. Taxa de Ocupacao Ambulatorial

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

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

Capacidade instalada Capacidade utilizada
Taxa de ocupacso
Ambulatorial

300 294 98,0%
Meta: Manter a media de ocupacao dos consult6rios medicos 75%. . ..

/- "

4.9. Media de Permanencla Hospitalar

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

nurnero de safdas hospitalares nos ultlrnos 12 meses.

Numero de pacientes/dia Numero de safdas
no mes hospitalares

Media de Permanencla (*)

360 66 S,S dias
Meta: Manter a media de perrnanencia hospitalar dos ultirnos 12 meses 8 dias

{*)media de perrnanencia hospitalar (dos ultlrnos 12 meses): 0 calculo tern como numerador 0 nurnero de
pacientes/dia nos ultlrnos 12 meses (ou seja, no mes em analise, somados aos 11 meses anteriores), dividido pelo
nurnero de saldas hospitalares.

S. EXECUC;AO FINANCEIRA, EXECUC;AO FISCAL EEXTRATO BANCARIO

S.1. Financeira

as 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
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sao aplicados em CDB em registros distintos e e efetivado 0 resgate de acordo com a
necessidade de pagamento dos compromissos assumidos, possibilitando a concillacao
dos valores de acordo com 0 seu destino.

5.2. Custeio

Para custeio, 0 mes de abril de 2018 iniciou com 0 saldo de R$ 31.886.740,65 na conta
bancaria 060.038.346-6, mantida junto ao BRB - Banco de Brasilia, banco oficial do
Distrito Federal.

Neste rnes houve repasse pela SES-DF para custeio no montante de R$ 9.396.187,56 e
o rendimento Ifquido de aplicacoes financeiras, conforme previsto na IN STN nQl de 15
de janeiro de 1997, foi de R$ 0,00, tendo em vista que 0 Banco BRB nao forneceu 0

extrato correto consolidado de apllcacao financeira, em virtude de sua troca interna de
sistema de lnforrnacao. a acerto sera efetuado tao logo se receba 0 extrato atualizado.
Foi solicitado ao BRB que comprovasse a sltuacao e recebeu-se, em 14.05.2018, 0
documento abaixo:

f."'" ., R
Ao
Diretor d'J I( 11'1'.

I tor,l cip Si l\"a

As-unto: Extr.tto tiL' r:nl\ C.' ll',ol i<la<!o '\} PIIS,tl .rlu i l :!f) IB

In Iurmamus ljU L' l ' l l l rUllI: .) " .l, lll it;r, I\,.i o ilu que gC'l C'n ( pni l it ,ttlo :1,' l1l'[,i " il l , I ',iilll ,tr! O
il i n tl il n t-HI fiJi pos s ivel em ir irmos, i l l l" .l data. I) ....' \ t r iHO couso lid.ul» dt' C!) I) It_' f l\ l I' rll 1\ ;1(1
l11 i·, til' " Iii i l til' :!I I I IL

Brasilia I,: cir-maio <It' In

Houve, tarnbern, 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$ 5.840,30 e, por
firn, 0 ingresso de R$ 9.049,50 referente a devolucao de recursos de supridos,
reembolso do plano de saude por funclonario e outros.
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a valor total do desembolso de custeio foi de R$ 7.289.225,86. Assim sendo, 0
saldo bancario de Custeio, provisorio, no final do rnes, foi de R$ 34.009.097,15, que
sera ajustado apes 0 recebimento do extrato correto do BRB.

5.3. Reserva Tecnica

o saldo da Reserva Tecnica no dia 30.04.2018 nao esta disponfvel, por enquanto e sera
ajustado apes 0 recebimento do extrato correto do BRB.

5.4. Investimento

Para investimento, 0 mes de abril de 2018 iniciou com 0 saldo
de R$ 14.079.791,49 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 aplicacoes
financeiras, conforme previsto na IN STN nQl de 15 de janeiro de 1997, foi de
R$ 0,00, ate que seja recebido 0 extrato correto do BRB.

No mes 0 valor total do desembolso com investimentos foi de R$ 15.800,00. Dessa
forma 0 saldo bancario de Investimento, provisorio, no final do rnes, foi de
R$ 14.063.991,49, e sera ajustado apes 0 recebimento do extrato correto do BRB.

«<; 5.5. Fluxo de Caixa

a relatorio completo de execucao financeira e execucao fiscal, conforme modele da
Portaria 172/2011, bern como 0 extrato da conta bancaria espedfica e 0 extrato de
apllcacoes financeiras encontra-se no Anexo XII, contemplando a movlrnentacao do
meso

Apresenta-se abaixo 0 relatorlo slntetlco de execucao financeira no rnes, pelo crlterio
de fluxo de calxa, ou seja, valores efetivamente recebidos e valores efetivamente
pagos.
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CUSTEIO

VALOR

INVESTIMENTO

VALOR
SALDO INICIAL 31.886.740,65

INGRESSOS

SALDO INICIAL 14.079.791,49

INGRESSOS
REPASSE SES - BRUTO
OUTROSINGRESSOS/REND.APLIC. FINANC.
DESCONTOCONTRATUAL - METAS
REPASSE SES - LfQUIDO

9.396.187,56
15.394,80

9.396.187,56

REPASSE SES - BRUTO
RENDIMENTO FINANCEIRAS
DESCONTOCONTRATUAL - METAS
REPASSE SES· LfQUIDO

TOTAL DE INGRESSOS 9.411.582,36

DESEMBOLSOS

TOTAL DE INGRESSOS -

DESEMBOLSOS
INSUMOS HOSPITALARES
Material Medico Hospitalar
Drogas e Medicamentos
Insumos Laborat6rio
Gases Medicinais

PESSOAL
Pessoal CLT

661.978,03
142.109,64
278.126,79
229.519,82
12.221,78

4.541.615,19
2.701.721,16

EQUIPAMENTOS EDIREITOSDEUSO
M6vEIS EUTENSfLlOS
OBRAS
TOTAL DEDESEMBOLSOS INVESTIMENTOS

SALDO INVESTIMENTOS

15.800,00

15.800,00

14.063.991,49

132Salario
Pessoal Ced ido SES
Encargos 1.839.894,03

SALDOFINAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOS) 48.073 .088,64

r-\

OUTROSCUSTOSCOM PESSOAL
Cursos e Treinamentos
Plano de Saude dos Funcionarios
Vale Transporte

MATERIAlS
Material de Informatica
Material de Uso e Consumo
Material de Manutencao
Supridos
Outros Materials

GASTOSGERAIS
Servic;os de Terceiros
service de Vigilancia
Service de e Umpeza
service de Ali rnentacao
service de Lavanderia
Serviens de Informatica
Servicos Exames taboratorios
Service de
service de Viagem eEstadia
Tributarlas s] NF
Outros services

Agua
Energia Eletrica
Telefone/lnternet
Bancarlas
Outros Gastos Gerais

TOTAL DEDESEMBOLSOS CUSTEIO

455.485,09
5.234,12

421.233,17
29.017,80
294.657,00

110.282,65
174.374,35
10.000,00

1.335.490,55
1.230.832,31
199 .434,74
201.912.35
323 .907 ,51
9.253 ,14

136 .193 .31
25.907 .06
1.127 ,31
6.551,25

148 .197,46
178 .348,18
24.592,72
66.024,99
1.940,71
3.697,20
8.402,62

7.289.225,86

SALDOS:
EXTRATOBANcARIO CONTA CORRENTE
EXTRATOBANcARlO

SALDOFINAL

90.540,39

90.540,39

SALDO (CUSTEIO) 34.009.097,15

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

a valor total de custeio do HCB no mes foi de R$ 7.289.225,86, acrescido de
R$ 599.633,94, referente aos profissionais cedidos pela SES-DF e R$ 3.540,11
referente ao acordo de cooperacao com as unidades da rede SES-DF,
totalizando R$ 7.892.399,91. Deste montante, deve-se deduzir 0 valor dos
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medicamentos adquiridos com recurso de Contrato de Gestae para abastecimento
da farmacia ambulatorial no valor de R$34.684,31.

No que se refere aos desembolsos com custeio, observa-se que as gastos com Insumos
Hospitalares totalizaram R$ 661.978,03. a maior desembolso foi com a grupo Pessoal,
no valor de R$ 4.541.615,19. No grupo Outros Custos com Pessoal a desembolso
total foi de R$ 455.485,09. No grupo Materiais a desembolso foi de R$ 294.657,00 e,
par fim, no grupo de Gastos Gerais, com desembolso total de R$ 1.335.490,55,
destaca-se a desembolso com Servicos de Terceiros no valor de R$ 1.230.832,31.

No que se refere aos desembolsos com investimentos, destaca-se a valor de
R$ 15.800,00 referente a equipamentos, direitos de usa e obras.

5.6. Notas Fiscais

Conforme clausula 19.1.1.1 item "f" do Contrato de Gestae 01/2014 junta-se, no
Anexo XIII, c6pias simples dos documentos fiscais que compravam as despesas
efetuadas no rnes, todas autenticadas pelo titular da DICOF - Diretoria de Custos,
Orcarnentos e Hnancas do HCB. As Notas Fiscais estao sempre acompanhadas da c6pia
do recibo de pagamento bancario e organizadas em ordem cranol6gica, compativel
com a extrato bancarlo,

5.7. Despesas nao e Services Publicos de Saude

Apresenta-se planilha de contrale dos gastos das atividades nao ASPS e Services
Publlcos de Saude) pagas no rnes, conforme explicitado acima no item Fluxo de Caixa.

'r'
1DATAVECTO. PRESTADOR I NQ NF VALOR

30/04/2018 Plano de Saude Amil· Assistentia Medica International S/A 433248 406.431,54
30/04/2018 Plano de Saude Odontol6gico Amil· Assistentia Medica International S/A 433249 14.801,63

421.233,17

5.8. Suprimento de Fundos

a Suprimento de Fundos e um adiantamento concedido a urn nurnero Iimitado 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 Executivo), mediante ordem bancaria, tendo prazo certo para
apllcacao e para comprovacao, com a finalidade de pagamento de despesas inerentes
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ao Contrato de Gestae 01/2014, referentes a aqursicao de bens ou services de
pequeno valor quando as circunstanclas 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
eflciencla, bem como a aqulsicao 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 residencla, dentro do
terrltorio 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

r--. Distrito Federal e a Portaria SES 490, de 12.12.2008. No HCB os criterios 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 refeicoes para paciente
ambulatorial e acompanhante, 0 HCB publicou a Resolucao 086, aprovada pelo
Colegiado Gestor em 27.04.2016, para concessao de auxilio pelo Servlco Social, em
casos em que 0 paciente esteja em sltuacao de vulnerabilidade social e preencha os
requisitos previstos na Resolucao,

No rnes de abril de 2018 foi disponibilizado 0 valor de R$ 10.000,00 para
suprimento de fundos.

Vale esclarecer que as capias dos pareceres das prestacoes 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 titular da DICOF - Diretoria de Custos, Orcarnentos e Flnancas do HCB.

5.9. Associacao dos Funcionarios do HCB

A dos Funclonarios do HCB foi fundada em 17 de setembro de 2012,
tendo por finalidade integrar e defender os interesses dos funclonarios (CLT e cedidos)
associados, por meio de prornocao de eventos visando a qualidade de vida dos
associados, busca por convenlos, parcerias e outros beneffcios que contribuam para 0

bem estar dos Associados, apoio e representatividade dos seus associados em suas
justas reivlndlcacdes coletivas, perante quaisquer entidades, em jufzo ou fora dele,
filiacao a entidades, Iigas e federacoes pertinentes observadas os dispositivos legals,
estatutarios e regulamentos aplicaveis a sua finalidade e manutencao, cooperacao e
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harmonia entre os associados, estimulando 0 seu espfrito associativo e sua valorizacao,
integrando os funclonarlos do Hospital da Crianca de Brasilia JoseAlencar.

A contrlbulcao dos funclonarios celetistas e descontada na folha de pagamento,
considerando a autorizacao de cada associado no ate 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$ 6.836,08 e 0 valor foi repassado a AHCB no dia 30.04.2018, conforme pode ser
constatado no extrato bancarlo.

5.10. Recolhimento de Encargos e certldoes Negativas

No Anexo XIV estao os comprovantes de recolhimento de encargos prevldenciarios,
trabalhistas, fiscais e cornerclals, bem como as certid5es negativas de:

Documento 6rgao emissor Valida ate
Certificado de Regularidade do Caixa Econ6mica Federal 15.05.2018FGTs-CRF
Certidao Negativa de Debitos Poder Judlciarlo 30.06.2018

Trabalhistas Justlca do Trabalho
Certidao Negativa de Debitos Receita Federal

Relativos aos Tributos Federais e a PGFN 31.07.2018
Divida Ativa da Uniao

Distrito Federal
Certidao Negativa de Debitos Secretaria de Estado da Fazenda 31.07.2018

subsecretaria 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 providenclas a cargo dessa SES-DF, conforme clausula
8.1.17, relaciona-se abaixo os bens recebidos no mes, que totalizaram R$ 37.630,00 e
[unta-se, no Anexo XV, as c6pias das notas fiscais.

NOTA DATA VALOR DATA
FISCAL EMISSAO

QTDE.
UNIT. RECEBIMENTO

VALOR VALOR TOTAL

03/04/2018
AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU 1 2.500,00

04/04/2018
2.500,00

502 5.150,00
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU 1 2.650,00 2.650,00

455 13/04/2018 SWITCH D-L1NK 24 PORTAS lD/lDO/100 MBPS 5 5.215,00 13/04/2018 26.075,00 26.075,00

457 18/04/2018 DWL 8610AP PONTO DE ACESSO INTERNO WIRELESS 3 2.135,00 19/04/2018 6.405,00 6.405,00

VALOR TOTAL 37.630,00
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7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO" DO HCB

No rnes de abril nao houve reunlao espedfica do grupo de gestores.

Atividades e dellberacoes internas

Dentre os temas discutidos com as equipes e os 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
Acredltacao preconizadas pela ONA - Organlzacao Nacional de Acreditacao.

Atividades em conjunto com a WFO

No dia 12 de abril houve reunlao com a WFO, organizadas pela Seplag/Suppe, para
ajustes de pendencias relativas a rede de 16gica.

Ressalta-se que todos os processos referentes ao Bloco II sao validados pela Comissao
Interinstitucional de Acompanhamento do Convenio de Cooperacao Tecnica e
Financeira entre 0 Governo do Distrito Federal e a Organlzacao Mundial da Familia.

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

Ensino

Em abril foram recebidos 18 novos residentes, 17 novos internos e 11 novos
estaglarios. Incluindo aqueles que iniciaram em meses anteriores e permaneceram, 0
total foi de 133 pessoas.

Projetos de Pesquisa

Em abril foram homologados pelo Colegiado Gestor 4 projetos de pesquisa a serem
realizados no HCB:

./ "Cat et er para hernodlallse de longa perrnanencia em crlancas: perspectiva da
familia no manejo domiciliar";
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./ "Efeito de fatores inflamat6rios sobre a propriedade imunossupressora das
celulas-tronco mesenquimais";

./ "A Musica Como Auxflio Terapeutico no Processo de Hospltalizacao em
Pacientes do Hospital da Crlanca de Brasflia JoseAlencar";

./ "Avaliar 0 impacto da implantacao da Regulacao da Pneumologia Pediatrica na
rede de Saude do Distrito Federal, quanta a resolubilidade, a efetividade do
atendimento e os variados desfechos, no Hospital da Crlanca de Brasilia Jose
Alencar";

Foram aprovados pelo Cornlte de Etica em Pesquisa4 projetos:

./ "Ensaio c1fnico randomizado multicentrico para avaliacao da eficacia e
toxicidade da adlcao de terapia metronomica ao tratamento padrao de
pacientes com osteossarcoma de alto grau de malignidade com doenca
pulmonar rnetastatlca ao diagn6stico e tumor prirnario de extremidade
ressecavel: Um estudo do Grupo Latino-americano para tratamento de
osteossarcoma";

./ "Wirsungocele como causa de pancreatite em crlanca. Relato de Caso e revisao
da Iiteratura";

./ "Perfil dos pacientes com lrnunodeficlencia Prirnaria atendidos em um hospital
pedlatrlco terciario do Distrito Federal";

./ "Avaliacao do Metabolismo Osseo de Criancas e Adolescentes Portadores de
Alergia a Protefna do Leite de Vaca em Dieta de Restricao" .

Laborat6rio de Biologia Molecular

a laborat6rio de pesquisa em biologia molecular deu continuidade as pesquisas em
.r--- andamento:

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

./ Protocolo de Tratamento de Leucemia Linfoblastlca Aguda da crlanca e do
Adolescente - Foco da Doenca Residual Mfnima;

./ lncorporacao da tecnologia de MLPA (multiplex ligation dependente probe
amplification) no rastreamento para deteccao de alteracoes genet ico -
moleculares Philadelphia- like e arnpllflcacao lntrassornlca do 21 em crlancas
com Leucemia Linfoide Aguda para lntervencao precoce no tratamento;

./ Desenvolvimento de tecnologia para conflrmacao precoce de doenca falciforme
e outras hemoglobinopatias em contexto de triagem neonatal: subsfdio para
intervencoes c1fnicas, medidas preventivas e estudo epidemiol6gico;
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../ Diagn6stico e prevalencia de Sfndrome Linfoproliferativa Autoimune (ALPS) em
criancas com doenca linfoproliferativa cr6nica benigna atendidos em hospital
pediatrico terciario.

Registro Latino Americano de imunodeficlenclas prlmarlas - LASlO

Em 2017, iniciou-se a lnsercao dos dados de casos de imunodeflciencia pnrnana
atendidos no HCB, na base de dados do Registro Latinoamericano de lmunodeflcienclas
Prlmarlas - LASlO: https://registrolasid.org/estatisticas.html.

Ate 30 de abril de 2018 os dados de 82 pacientes com diagn6stico de
imunodeftclencias foram buscados nos respectivos prontuarlos para permitir a
tabulacao e a insercao de todas asvarlaveis analisadas no registro.

Telemedicina

Foram realizadas no HCB 13 sess6es de teleconferencia de Oncologia Pedlatrica, com
discussao de casos c1fnicos:

../ Grupo Amar-te: nos dias 5, 12, 19 e 26 de abril;

../ Grupo Tumores Cerebrales en Latino America: nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de abril;

../ Grupo "Protocolo de tratamento do Linfoma Hodgkin em Crlancas e
Adolescentes (LHBRA2015)": nos dias 4, 11 e 18 de abril;

../ Grupo "CasosOncol6gicos Complexos": no dia 10 de abril.

semlnarlos de Pesquisa e Grupos de Estudo

Foram realizados:

../ 6, 13, 20 e 27 de abril - encontros do Grupo de Estudos de Neuro-oncologia;

../ 2 de abril- encontro do Grupo de Estudos Leucemias na Sfndrome de Down .

Cursos

Continua em andamento 0 curso "Introduction to the Principles and Practice of Clinical
Research (IPPCR)- NIH", oferecido pelo HCB como site remoto.

40



9. COMUNICAC;AO, MOBILlZAC;AO, EVENTOS EVOLUNTARIADO

Comunicacao

Em abril 0 HCB foi mencionado pelo menos 167 vezes nos principais vefculos de
cornunicacao do OF.

As manchetes foram sobre a entrega da gestae do Instituto do Cancer Infantil e
Pediatria Especializada (Icipe) para 0 GOF, a rnoblllzacao que os familiares, pacientes e
funclonarlos fizeram em prol do Hospital e 0 pronunciamento da OAB em defesa da
gestae do lcipe. Foi 0 impacto que representaria a salda do lcipe da gestae
do Hospital e a necessidade de um acordo entre os orgaos de controle que garanta a
seguranca jurfdica para a continuidade da gestae. A imprensa tambern mostrou que
nao existe nenhuma suspeita ou acusacao de uma gestae irregular ou de falta de
qualidade na asslstencia prestada pelo Hospital.
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o HCB tarnbem foi mencionado pelo menos em 22 materias nas mfdias televisivas do
Oistrito Federal. As notfcias em destaque foram vinculadas no OF2 (TV Globo); SBT
Brasilia (SBT); Band Cidade (Band Brasilia); Boletim Rep6rter NBR (TVNBR);
Jornal Local (TV Brasilia); OF NO AR (TV Record); Rep6rter Brasil (TV Brasil); OF1 (TV
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Globo). E tambern uma entrevista na radio CBN Brasilia abordando a tematica : saude
publica.

Uma das materias gravadas no Hospital foi da TV Globo, sobre 0 abraco simb6lico em
defesa ao Hospital. Participaram da manlfestacao pacifica : funcionarlos, pacientes e
varies grupos que abracararn a causa.

Redes Sociais

No rnes de abril 0 numero de seguidores do HCB no Facebook chegou a 17.387. Com
lsso, mais de 458 mil pessoas receberam qualquer atividade da pagina neste rnes,
incluindo publlcacoes, publicacoes de outras pessoas, anuncios para curtir pagina,
rnencoes e check-ins. 0 post patrocinado com a declaracao do diretor-geral da
Organlzacao Mundial da Saude (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sobre 0 modele
do HCB em visita do Hospital foi a publicacao mais curtida no rnes, com 4.757 reacoes,
cornentarlos e compartilhamentos e alcancando 137.387 pessoas.

Desempenho da sua publicac;ao
Ho spit al 0 3 Cria n1;:3 De Drasil ia Jo se Ahm car
Pub::cado per Wi Fuzeta . 2 ce Jbril · '"
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Home Page

o nurnero total de sess5es realizadas por usuarlos na Home Page em abril foi de 23 mil
I

usuaries e 50 mil sess5es. As paginas mais visitadas foram as referentes a ofertas de
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trabalho, compras, fale conosco e notfcias. Destaque para a nota do lcipe em que 0

Instituto coloca a dlsposicao para a Secretaria de Saude do DF a gestae do Hospital
com 1.035 visualizacoes.

Eventos

Eventos Culturais

./ 12 de abril - Show Poetico Musical;

./ 18 de abril - Show do palhaco Peteleco;

./ 25 de abril - Remedio Musical Especial: Na quarta edlcao, a convidada especial
do projeto foi a violinista Gilza Maria;

./ 27 de marco - Hospital do Ursinho de Brasilia: Projeto Hospital do Ursinho de
Brasilia, organizado por estudantes de medicina da Universidade de Brasilia;
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,/ 30 de abril - Banda do Exercito;

Eventos Comemorativos

,/ 24 de abril - Semana Mundial de lrnunodeficlencla Prirnaria: Foi realizada
palestra, teatro com os personagens Mulher Maravilha e Homem de Ferro e
entrega de bal5es vermelhos aos pacientes;

,/ 26 de abril - Semana Mundial de Alergia: Como parte da programacao da
Semana Mundial de Alergia, que teve como tema "Dermatite Atoplca":
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Visitas

Visita estrateglca

./ 10 de abril - Andrew Laming: Durante viagem para participar de encontros
com parlamentares brasileiros, ele aproveitou para conhecer 0 HCB;

./ 17 de abril - Deputado Chico Vigilante: a deputado distrital Chico Vigilante
visitou as instalac;:5es do Hospital da Crianc;:a;

./ 23 de abril - AMBr: as diretores da Associacao Medica de Brasilia visitaram 0

hospital para conhecer 0 trabalho realizado;. , ..,. .".- ,
r<,

./ 24 de abril- Senador Cristovam Buarque: a senador Cristovam Buarque visitou
o HCB acompanhado de sua assessoria. Na visita ele pede escutar relatos de
pais e acompanhantes.
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Visita Personalidade

v' 17 de abril - Miss Mundo: 0 HCB recebeu a Miss Mundo Manushi Chhillar, a
Miss Brasil Mundo Gabrielle Vilela, 0 Mister World Brasil Carlos Franco, a Miss
Brasilia CNB Isabela Schott, 0 Mister Brasilia CNB Jesus de Lima, 0 diretor do
Concurso Nacional de Beleza Henrique Fontes, 0 coordenador do Miss e Mister
Brasilia CNB Mayck Carvalho e comitiva, acompanhados por representantes e
alunos da APAE-DF;

v' 25 de abril - Jogadoras de Volei de Areia: 0 HCB recebeu a visita das jogadoras
de v61ei de praia Carolina Horta e Taiana Lima, que estao na cidade para
participar do Super Praia. A visita foi acompanhada por membros da assessoria
das atletas, representantes do Banco do Brasil e da Abrace.
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Visita Tecnica

./ 24 de abril - Estudantes da UnB: estudantes de enfermagem, fisioterapia,
farmacia e saude coletiva da UNB.

Voluntariado

a trabalho voluntario, considerado um dos pilares da lnstituicao, e realizado em
parceria com a ABRACE e 0 HCB fechou 0 mes com 322 voluntaries atuando nos
diversos grupos:

Grupos de NQ de Voluntarlos

Alegria, Alegria 64

Amigos da Alegria - Centro Cirurglco 2

Amigos da Alegria - Dialise 9

Amigos da Alegria - UTE 16

Amigos do Leito 96

Anjos em A<;ao 4

Arte, Movimento e Expressao - AME 2

Contadores de est6rias 18

Contadores de est6rias itinerante 4

Cuidando do Acompanhante 6

Cuidando do Cuidador 1

Doutores com Riso 16

Jornalzinho 1

Lojinha ABRACE 8
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Posso Ajudar?! 38

Na pontinha do pe 4

Sinfonia da Saude 12

Terapias Integrativas - BodyTalk 1

Terapias Integrativas - Reiki 20

Total 322

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

Brasilia OF, 15 de maio de 2018

Rehem
Superintendente Executivo do Hospital da Crianc;:a de Brasilia Jose Alencar
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