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1.

a 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 maio de 2018, para organlzacao, lrnplantacao
e gestae das acoes de assistencla a saude no Hospital da Crianca de Brasilia Jose
Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestae SES-DF nQ 01/2014
(Processo nQ 060.002.634/2010).

2. ATIVIDADES, OCORRENCIAS EOUTROSASPECTOS RELEVANTES

2.1. Funcionamento do HCB sob 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 de improbidade administrativa movida pela
PROSUS em 2015, alegando irregularidades formais na quallftcacao do lcipe como
Organizacao Social e na celebracao do contrato de gestae, apesar da aprovacao, pelo
Tribunal de Contas do OF, aepoca , sobre a quallficacao e a regularidade do Contrato de
Gestae.

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

Ressalte-se que a prestacao de contas da adminlstracao do Hosp ital, 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 (2011, 2012
e 2013), e as contas dos anos subsequentes ja estao sob avaliacao do mesmo Tribunal.

Apes a sentence de 19.12.2017, entendendo existir a possibilidade de imediata
producao de eflcacia da sentence, 0 Icipe buscou 0 Judiciarlo na tentativa de suspender
a condenacao ate a apreclacao do merito, 0 que foi negado pelo desembargador Alfeu

I

Machado, em decis6es publicadas nos dias 03.04.2018 e 06.04.2018.

Em reuniao de 13.04 .2018, ao analisar a questao, 0 Conselho de Adrnlnistracao do Icipe
entendeu que nao se tratava de uma escolha de abandonar a gestae do Hospital da
Crlanca, mas sim de cumprir uma sentence judicial e nao restava ao Icipe outra
alternativa a nao ser cumprir a decisao judicial e protocolar na Justlca notificacao de

I
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rompimento do contrato de gestae. Apos 0 protocolo, copla do documento foi entregue
ao Secretario de Saude, ao Governador e aos orgaos oficiais e de controle.

Em 18.04.2018 foi realizado ate publico em defesa do ICiPE afrente da gestae do HCB.

a Desimbargador convocou as partes para uma audlencia de concillacao no dia
24.04.2b18 e, ao final, foram estabelecidas algumas exigenclas, a serem cumpridas pelo
lcipe e pelo governo do Distrito Federal, como condicao para concessao, se for 0 caso,
de efeito suspensive relativo asentence em primeira lnstancla, que condenou 0 lcipe a
prolbicao de assinar contrato com 0 poder publico por 3 anos. Foi dado prazo ate 0 dla
10 de maio para que tanto 0 Icipe quanta 0 governo do Distrito Federal manifestassem
sua concordancia no atendimento dessas exigencias que deverao, se aceltas, serem
cumpridas em ate 90 dias. Antecipadamente, na propria audiencia, tanto 0 lcipe quanto

I

o governo do Distrito Federal ja manifestaram sua aceitacao no atendimento das
exigencias formuladas.

No dia 10.05.2018 0 lcipe fez juntada em jufzo de docurnentacao probatoria do
cumprimento das exigencias enderecadas a ele pelo Desembargador Alfeu Machado,
quais sejam: a) A subrnlssao do ICiPE a novo procedimento administrativo tendente a
qualiflca-lo como Organlzacao Social; b) A apresentacao de compromisso formal de
realizar contratacao de pessoal mediante concorrencla ampla e com criterios objetivos
de selecao: e c) Apresentacao em Juizo e divulgacao no Diario Oficial enos sftios
eletronlcos do Distrito Federal do programa de trabalho desenvolvido discriminando os
recursos crcamentarios empenhados e programados para empenho.

No mesmo dia a Procuradoria-Geral do DF apresentou petlcao contendo 0 compromisso
formal do GDF em cumprir com as determinacoes exaradas pelo Desembargador ao
Governo do Distrito Federal, quais sejam promover a flscalizacao perlodlca das
atividades do lcipe e realizar Chamada Publica para definicao de nova gestae apes,
terrnino do Contrato de Gestae em vigencia.

a processo encontra-se com 0 Mlnlsterlo Publico do Distrito Federal para manifestacao.

Registra-se ainda a apresentacao de peticao em 23.04.2018 pelo MPDFT no processo
2016.01.1.116141-5, contendo requerimento ao Juiz da Vara da Fazenda Publica do
DF, no sentido de obrigar 0 lcipe a cumprir 0 Contrato de Gestae nQ 01/2014 ate 0 seu
terrnlno ou assuncao pelo GDF, porern somente no que diz respeito a prestacao dos \ (
services ora oferecidos no Bloco I, impedindo-o, portanto, de assumir a gestae do
Bloco "I \
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Foi concedido as partes 0 prazo de 5 (cinco) dias para rnanlfestacao, que encerrou-se em
22.05 .2018. a lcipe apresentou resposta tempestiva e aguarda decisao do Jufzo sobre a
continuidade e abrangencla de sua gestae.

I

2.2. Habllitacao em Nefrologia

a DODF 95, de 18 de maio de 2018 publicou, na pagina 8, a Dellberacao nQ 10, de 11 de
maio de 2018, do Plenario Colegiado de Gestae da Secretaria de Estado de Saude do
Distrito Federal, que aprova, por consenso, a retificacao dos c6digos de habllitacao do
I ,

Hospital da Crianca de Brasilia Jose Alencar para habillta-lo como Unidade de Alta
Complexidade em Nefrologia com Hernodlallse, C6digo 1504 e Unidade de Assistencia
de Alta Complexidade em Nefrologia com Dialise Peritoneal, C6digo 1505.

2.3. na area assistencial

VII Semana da Enfermagem

De 16 18 de maio 0 HCB realizou, internamente, a VII semana da Enfermagem, com
encontros que abordaram os temas:

./ Cuidando de Quem Cuida

./ Momento Gratldaol

./ Projeto Naninhas do Bem

./ Momento Beleza (Voluntarlas Mary Kay)

./ a cuidado com 0 cuidador (Psicologas Marla e Ana Paula)

./ Orlentacoes sobre postura no trabalho e aula de alongamento (Fisioterapeuta
Monique)

de filas / Aumento de acesso por necessidade

Visando a quallflcacao 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 relat6rio
anterior.

I
a complexo regulador esta em adaptacao ao novo modele de saude no DF (8 regi5es a
partir de junho 2018). A fila do slsREG e de 333 mil sollcitacoes, que serao devolvidas as
unidades solicitantes para serem reinseridas por regiao . a HCB realizou trabalho intense
com a Regulacao, priorizando os pacientes de vermelho e amarelo. Com esse trabalho
conseguiu-se oferecer 500 vagas extras, sem custo adicional para 0 HCB:
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./ 210 vagas extras

./ Cirurgia Pediatrlca: 86 vagas extras

./ Cardiologia : 80 vagas extras

./ Gastroenterologia: 70 vagas extras

./ Oncohematologia: 31 vagas extras

./ Imunologia: 23 vagas extras

Servlco de Oor

No rnes de maio 2018 0 HCB passou a contar em seu corpo clfnico com 0 Dr. Andre
Frasson, medico especialista em dor. 0 trabalho no Programa de Cuidados Paliativos ja
foi iniciado e tarnbern ja houve avaliacao da Iista de medicamentos padronizados para
controle da dor com algumas solicitacoes de inclusao. Sua atuacao relaciona-se ao
suporte aos pacientes em condicoes de dor agudas ou crcnicas.

No contexte das dores agudas, ha um grande grupo que necessita de atencao especial:
os em pos-operatorio, alern dos pacientes portadores de doencas cronicas que
podem apresentar agudlzacao,

No contexte das dores crcnlcas, sao sltuacoes de destaque: condlcoes neurologicas,
rnusculoesqueletlcas, oncohematologlcas, entre outras, sendo importante 0 adequado
diagnostlco e tratamento para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e familiares,
diminuir 0 nurnero de Internacoes subsequentes, facilitar a reabtlltacao,

lnfusao de Imunoglobulina por via SC

Desde Q rnes de abril 0 HCBtem realizado lnfusao de imunoglobulina por via subcutanea,
a tratamento tem sido um sucesso. 0 procedimento ocorre na Unidade de Terapia
Endovenosa.
A Reposicao de Imunoglobulina por via subcutanea em portadores de deficiencia de
anticorpos traz beneffcios que vao desde a rnanutencao de nfveis fislologicos de
anticorpos circulantes, melhora na qualidade de vida do paciente, ate a possibilidade de
maior rotatividade de leitos no centro de referenda para terapia com imunoglobulina .
Ainda, bvia subcutanea e a alternativa para reposlcao de imunoglobulina naqueles
pacientes que apresentam reacoes graves com uso da via intravenosa. Atualmente
temos 02 pacientes com necessidades de imunoglobulina subcutanea em nosso service.

8
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lmplantacao do MV Soul

Cerca de 80% das equipes assistenciais ja foram capacitadas, incluindo os
"multiplicadores" que serao pessoas chaves no apoio aos profissionais que utlllzarao 0

sistema.

TRR - Time de Resposta raplda

o Time de Resposta Rapida consiste numa equipe de assistencla medica e
multidisciplinar continua e disponivel para atendimento aos pacientes, com 0 objetivo
de identificar e atuar precocemente nos sinais de deterioracao c1inica e/ou gravidade,
visando 0 atendimento precoce, padronizado e de melhor qualidade, com objetivo
principal de reduzir a morbimortalidade intra-hospitalar. Em maio 0 HCB instituiu seu
TRR e fram realizadas 2 slmulacoes com experiencia extremamente positiva.

As atrlbulcoes do time sao:
o Identificar e intervir de forma raplda na deteriorizacao c1inica do paciente, focada

na comunicacao eficaz e eficiente;
o Documentar de forma organizada os resultados, fruto da operacionalizacao dos

cuidados instituidos pelo time, bem como a utllizacao adequada dos recursos
humanos e materiais;

o Promover a melhoria continua do atendimento, avaliada a partir de indicadores
que auxiliem na prevencao dos eventos adversos e contribuam para a
forrnulacao de estrateglas que lrnpecarn a piora do quadro c1inico,
I

principalmente nos pacientes internados em areas assistenciais criticas e nao-
criticas;

o Coordenar a equipe, avaliar recursos materiais para 0 atendimento, alern do
acompanhar frente a educacao permanente e atualizacao dos membros do time.

Absentefsmo
I

o HCB realizou analise criteriosa com relacao ao aumento de absenteismo no rnes de
janeiro de 2018 (49%). Foi enviado oficio a SES notificando 0 fato, mas ainda sem
resposta . Porern informalmente recebeu-se lnforrnacao de problemas com 0 call center
da Regulacao, Em 2 de maio 0 HCB iniciou, alem de mensagem via SMS, contato
telefonico com 0 responsavel pelo paciente, com 72h de antecedencia ao agendamento.
Nos primeiros 15 dias conseguiu-se baixar 0 absenteismo para 27%.
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GT - fluxo e regulacao de leitos do HCB

Pela Ordem de Servlco nQ 24/ de 15 de fevereiro 2018/ a SES-DF/SAIS criou "Grupo de
Trabalho com finalidade de organ izar 0 fluxo regulat6rio para 0 acesso aos leitos de
Unidade de Terapia Intensive (UTI) e leitos gerais do Hospital da Crianca de Brasflia Jose

I

Alencar (HCB), com criterios de ciasslflcaciio e priorizaciio.", de forma a garantir 0 apoio
necessarto aos pacientes terclarlos internados no HCB desde a sua primeira fase.

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

Em 28 de marco foi publicada a Ordem de Service nQ48, que designou os representantes
para compor 0 grupo de trabalho. 0 HCB esta representado por Dra. Isis Magalhaes e
Dra. Elisa de Carvalho.

A primeira reunlao ocorreu em 27 de marco,

Em maio foram realizadas reuni5es semanais do grupo, onde continuaram as discuss5es
da reuniao anterior, referentes a regulacao de leitos de UTI.

2.4. Seguranca do Paciente

Uma de grande importancia para 0 processo de seguranca do HCB foi a irnplantacao
do Time de Resposta Rapida e foram realizadas duas slmulacoes de sltuacoes de
ernergencia na qual foram avaliados 0 desempenho durante 0 atendimento.

Dando continuidade na preparacao dos funclonarios do HCB para a visita IBES/ONA, foi
I

realizado no dia 11 de maio um treinamento Pre ONA, que tinha como intuito preparar
o profissional para receber a visita de auditoria externa. Foram demonstrados
importantes aspectos relacionados a comportamento e a contrlbulcao e envolvimento
de cada um para conquista de mais esse desafio.

10
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Na semana de 2 a 11 de maio foi realizado 0 segundo ciclo de auditorias internas do
Hospital da Crlanca, Os auditores internos visitaram os setores com 0 proposito de
avaliar 0 andamento das ac;:5es referentes ao relatorio ONA. A avallacao foi
complementada por auditorias pontuais em areas estrateglcas da instltuicao e por
simulac;:5es da visita de auditoria IBES/ONA a fim de produzir um ambiente realfstico de
uma auditoria de acreditacao.

Para f0ftalecer 0 processo de apropriacao dos resultados das areas e estimular a analise
crltlca de seus resultados realizou-se um debate de Analise Critlca no qual foram
apresentados inicialmente os processos e resultados de setores assistenciais.

2.5. 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:

Indice de absenteismo de primeiras consultas

Primeira Consulta Externa-PCE (*) Qte
Agendadas 1.001
Realizadas 624

Indlce de absenteismo 37,7%
(*) pacientes de PCE sao encaminhados pela Central de Regulacao
I
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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 lnternacao e 0
numer1 de saldas hospitalares.

Numero de 6bitos com
Numero de safdas Taxa de Mortalidade

mais de 48 horas de
hospitalares institucional

lnternacao
0 66 0,0%

Meta: Apresentar os dados

Registro Hospitalar de Cancer - RHC

No mes, foram registrados 19 casos novos de cancer, que alimentarao a base de dados
nacional (INCA), conforme preconiza a legislacao vigente, com no maximo 2 anos de
defasagem, de acordo com 0 ana calendario.

2.6. Dia Internacional de Higienizacfio das rnaos

I
No dla 5 de maio foi comemorado 0 Dia Internacional de Hlgienlzacao das maos. a HCB
realizou carnpanha, por meio de treinamento in locu, questlonario e dlnarnica com jogos
e brincadeiras, para senslblllzacao da pratica com os profissionais e usuaries do servlco,

2.7. Projeto "Por 1Q+"

as projetos rnantern-se em desenvolvimento e vale destacar:

I
./ lrnplantacao de Sistema Integrade de Gestae: em fase de treinamentos

operacionais e infcio das simulacoes dos m6dulos operacionais;

12



./ Adesao do Sistema Nacional de Acredltacao: Nos dias 28, 29 e 30 de maio 0 HCB
recebeu a visita de certiflcacac ONA nfvel 1. A visita foi realizada pelo IBES-
\nstituto Brasileiro p'ara Excelencia em Saude. Nessa visita, os avaliadores
buscaram evidenclas da nossa evolucao no cumprimento dos apontamentos (nao
conformidades e observacoes) dispostos no relat6rio de diagn6stico
organizacional. a parecer sera submetido aaNA e 0 resultado sera informado
em alguns dias;

2.8. Economia gerada apes negociacdes HCB

a HCB se empenha em realizar negoclacoes constantes com fornecedores e, com isso,
I

no mes foi gerada economia em:

a) de bens e services - no mes foram conclufdos 32 processos para
aqulslcao de bens e services. Em 23 deles 0 HCB negociou 0 preco constante na
melhor proposta e, adicionalmente, obteve um desconto no valor de
R$ 140.092,02, equivalente a 7,21% do valor inicial;

I
b) Termos aditivos a contratos - no rnes houve economia de R$ 279.922,66 (valor

referente a todo 0 perfodo contratual) na elaboracao de termos aditivos para
prorrogacao da vlgencia contratual e renegociacao para reducao de preco de
medicamento. ' Dos 11 contratos aditivados, 3 foram negociados sem reajuste e
revisao de valores, 4 sofreram reajuste ou revisao a mais em razao da data utilizada
para calculo, 3 sofreram reajuste abaixo do INPC para 0 perfodo e 1 foi negociado
com reducao de valor.

2.9. Oficlos encaminhados aSES-DF no mes

Desde 18.02.2015, por entendimento com a CACG, 0 HCBpassou a informar, no relat6rio
mensal, relacao dos offcios encaminhados aos diversos orgaos da SES-DF, para melhor
comunlcacao e contrale dos assuntos tratados. No rnes de referenda deste relat6rio
foram enviados aSES-DF:

I
./ 07.05.2018 - OF. HCB 316 (AJL-SES) - Offcio SEI-GDF nQ 1021/2018
./ 07.05.2018 - OF. HCB 317 (DCSAC/CACG) - Encaminha certid6es
./ 10.05.2018 - OF. HCB 319 (Gerencia de Alta Complexidade) - APAC's nefro - maio
./ 11.05.2018 - OF. HCB 321 (Gerencia de Alta Complexidade) - APAC's quimio - maio f'
./ 14.05.2018 - OF. HCB 322 (DCSAC/CACG) - Aumento de carga horaria
./ 16.05.2018 - OF. HCB 331 (HRAN) - Banco de horas
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../ - OF. HCB332 (HRS) - Banco de horas

../ 16.05.2018 - OF. HCB333 (GNUT/DIAM/CORIS) - Banco de horas

../ 16.05 .2018 - OF. HCB334 (IHBDF) - Banco de horas

../ 16.05.2018 - OF. HCB335 (HRAN) - Banco de horas

../ 16.05.2018 - OF. HCB336 (Superintendenda Regiao Sudoeste) - Banco de horas

../ 16.05.2018 - OF. HCB337 (CERA/DIRAAH/CRDF) - Banco de horas

../ 16.05.2018 - OF. HCB338 (CSNB02) - Banco de horas

../ 16.05.2018 - OF. HCB339 (HAB) - Banco de horas

../ 16.05.2018 - OF. HCB340 (HMIB) - Banco de horas

../ 16.05.2018 - OF. HCB341 (HRT) - Banco de horas

../ 25.05.2018 - OF. HCB356 (AJL-SES) - Oflclo SEI-GDF nQ 1067/2018

../ 25 .05.2018 - OF. HCB357 (ARINS/GAB) - Oflcio SEI-GDF nQ 156/2018

../ 28.05.2018 - OF. HCB363 (Gerencia de Alta Complexidade) - APAC's quimio - maio

../ 30.05.2018 - OF. HCB375 (IHBDF) - Solicltacao de formalizacao de convenio .

2.10. servlcos produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

a HAB para 0 HCB os exames Iistados na tabela abaixo, que sao lncluldos no BPA
do HCB, mas nao computados nos quantitativos apresentados pelo HCB para afericao de
cumprimento de metas quantitativas.

C6digo Procedimento
02.02.11.004-4 Dosagem de Fenilalanina (controle / diagn6stico tard io)

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
I

Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro02.02.11.010-9

02.02.11.011-7 Dosagem quantitativa da atividade da Biotin idase em amostras de soro

TOTAL

No entanto, ate 0 dia de fechamento deste relat6rio 0 HCB nao havia recebido a
lnforrnacao do HABcom os dados desde fevereiro de 2018.

I
2.11. Visitas domiciliares

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

Neste mes foram realizadas 9 visitas dornlclllares, sendo 6 a pacientes de cuidados
pallativos, 2 a pacientes de dlalise peritoneal e 1 para fibrose cistica.

2.12. de anallses c1inicas 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$ 2.758/23.

c60lGO TIPO OEEXAME VALOR
QTE.

VALOR LOCALOE
UNIT. TOTAL REALlZAl;AO

0201100030
Deterrnlnacao de Cariotipo em Sangue
Periferico (CITecnlcas de Bandas)
(Citogenetlca) 160,00 0 0,00

0202020355 Eletroforese de Hemoglobina (**) 0 0,00 HAB-
0202010031hcb1

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

0202080048 Baciloscopia Direta pi BAARTuberculose
0,00(Dlagnostlca) 4,20 -

020203hcb073 Carga Viral por PCR - HBV (***) - 1 0,00 ,
020203hcb67 Ciclosporidium (***) - 0 0,00
020203hcb72 Citomegalovirus IGM por PCR (***) - 1 0,00
020203hcb66 Clostridium nas Fezes (***) - - 0,00
020203hcb70 Clostridium Tetani IGG no Soro (***) - - 0,00
0202030024 Contagem de linfocitos CD4/CD8 15,00 13 195,00
020203hcb69 Cryptosporidium (***) - 0 0,00
0202080080 Cultura de Bacterlas para ldentiflcacao 5,62 2 11,24
0202080110 Cultura para BAAR 5,63 2 11,26
0202070050 Dosagem de Acldo Valproico 15,65 4 62,60
0202070123 Dosagem de Barbiturados 13,13 1 13,13
0202070158 Dosagem de Carbamazep ina 17,53 4 70,12
0202070182 Dosagem de Ciclosporina 58,61 14 820,54

Dosagem de Fenitoina 35,22 - 0,00 LACEN

0202070298 Dosagem de Metotrexato 10,00 20 200,00
0202060306 Dosagem de Prolactina 10,15 - 0,00

0501080040
Dosagem de Sirolimo (Em Paciente
Transplantado) 52,33 3 156,99

0501080058 Dosagem de Tacrolimo (Em Paciente
994,27Trasplantado) 52,33 19

020203hcb71 Influenza A (H1N1) *** - 1 0,00
020203hcb68 Isospora Belle (***) - 1 0,00

0202030865hcb1 Leishimaniose Teste Rapido 10,00 - 0,00
0202030792 Pesquisa de Anticorpos IGGContra Arbovirus 20,00 0,00

I-
0202030814 Pesquisa de Anticorpos IGG Contra 0 Virus da

Rubeola 17,16 12 205,92

0202030822
Pesquisa de Anticorpos IGG Contra 0 Virus da

I Varicela-Herpeszoster 17,16 - 0,00
0202030865hcb1 Pesquisa de Anticorpos IGM Antileishmanias 10,00 - 0,00
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0202030903 Pesquisa de Anticorpos IGM Contra Arbovirus 20,00 - 0,00

Pesquisa de Anticorpos IGM Contra 0 Virus da I

0202030920 Rubeola 17,16
1 17,16

0202040135 Pesquisa de Rotavirus nas J=ezes 10,25 - 0,00

0202031080 Ouantlflcacao de RNAdo Virus da Hepatite C 168,48 - 0,00
0202030385hcb1 Sorologia para Tcanis - Toxocara Canis 10,00 - 0,00

0213010569
Teste de Elisa IGG pi ldentlflcacao De

0,00
Parvovfrus (Parvovirose) (*) - 4

0213010585
Teste de Elisa IGG pi ldentlflcacao Do Virus Do 0,00
Sarampo - 10
Teste de Elisa IGM PI Identlflcacao de -

0213010607 Parvovirus (Parvov irose) (*) 4 0,00

Teste de Elisa IGM pi Identlflcacao Do Virus -
0213010615 0,00

Do Sarampo -
I Sub Total- LACEN 117 2.758,23
I Total Geral 117 2.758,23

(*) valor zerado na Tabela SUS. Exames relacionados aVigllancla Epidemiol6gica de doencas de notlflcacao
compuls6ria.
(**) Nao identificado c6digo e valor na Tabela Unificada de Procedimentos do SUS.

2.13. Farmacla Ambulatorial

o 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 b6sica para
disperisaciio externa aos pacientes atendidos no HCB.... No caso de interrupdio 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 rnes:

I
I Farmckia Ambulatorial

Nurnero de pacientes atendidos 2.846
Nurnero de receitas aviadas 3.639
Nurnero de itens dispensados 6.123

Nurnero de unidades dispensadas (SES + HCB) 186.843
Nurnero de unidades dispensadas adquiridas com recursos

57.371
do Contrato de Gestae

I

Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF R$153.221,47
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB R$62.047,83

Valor total dos it ens dispensados pela Farrnacia Ambulatorial do HCB R$215 .269,30
Valor de medicamentos adquiridos no rnes, com recursos do Contrato
de Gestao, para abastecimento da Farrnacia Ambulatorial, para fins R$ 83.059,49

de ressarcimento pela SES-DF
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Apresenta-se, abaixo, relacao dos medicamentos e materiais dispensados pela Farmacia
Ambulatorial no rnes, adquiridos com recursos do contrato de gestae. A relacao traz a,
lnforrnacao do nome do medicamento/material e apresentacao e 0 nurnero de unidades
dispensadas.

Maio 2018

Nr.
N!! unidades

Item dispensadas
01 AqlCLOVIR (SODICO) 200 MG - COMPRIMIDO 430

02 AGULHAPARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM 6.123

03 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO25 MG 120

04 AMOXICILINA+ CLAVULANATO SUSP ORAL 250+62,5MG/5ML FR 75ML 96

05 AMOXICILINA+ CLAVULANATO 500MG + 125MG - COM VER 145

06 AZITROMICINA 900 MG SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML - FRASCO 22,5ML 64

07 BECLOMETASONA (DIPROPINATO) SOL SPRAY NASAL 50 MCG/DOSE FR 200 1

08 CANETA P/ APLlCAl;:AO DE INSULINA GRADUADA 0,5 EM 0,5 UND (LUXURA) 5

09 CANETA P/ APLICACAO DE INSULINA GRADUADA DE 1 EM 1 UND (LANTUS) 7 '
10 CARBAMAZEPINA SUSPENSAO ORAL 100MG/5ML FRASCO 100ML 70

11 CARBONATO DE CALCIO (500 OU 600 MG) + COLACALCIFEROL COMPRIMIDO 5.880
12 CEFALEXINA SUSP OR250MG/5ML - FRASCO C/ DOSEADOR 100ML 26

13 CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG 90
14 CICLOSPORINA 25MG - CAPSULA GELATINOSA 170
15 COMPLEXO B 10MG - DRAGEA 720
16 DONAZOL 100MG - CAPSULA 120
17 DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL lMG/ML FRASCO 100ML 185
18 DOSADOR ORAL GRADUADO ATE 10ML 12
19 ENALAPRIL COMPRIMIDOSULCADO 20 MG 180
20 ESpACADOR VALVULADO DE USO ADULTO/INFANTIL MEDIA 11
21 ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO 60
22 ETOPOSIDEO 100 MG SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA 50
23 FENOBARBITAL (SODICO) 100MG - COMPRIMIDO 2.490
24 FENOBARBITAL (SODICO) SOLUCAO ORAL GOTAS 40MG/ML - FRASCO 20ML 551
25 FENOXIMETILPENICILINA - FRASCO 60ML EDOSEADOR 1
26 FENTANILA (CITRATO) 100MCG/HORA - ADESIVO TRANSDERMICO 20
27 FENTANILA (CITRATO) 25MCG/HORA - ADESIVO TRANSDERMICO 10
28 FLUOXETINA COMPRIMIDO20 MG 4.326
29 FLUTICASONA (PROPI) SOL SPRAY ORAL 50MCG/DOSE FRASCO 120 DOSES 30
30 FOLINATO DE CALCIO 16,2MG (EQUIVAL 15MG ACFOLINICO) - CAP OU COM 9
31 HALOPERIDOL COMPRIMIDO 1 MG 1.020
32 HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG 2.560
33 IBUPROFENO SUSPENSAO ORAL 50MG/ML - FRASCO 30ML 27
34 IMIPRAMINA DRAGEA 25 MG 660
35 LANCETAS DESCARTAVELPARA LANCETADOR DE USO DOMICILIAR 1.270
36 LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO50 MCG 450
37 LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO 589
38 LORATADINA XAROPE 1 MG/ML - FRASCO 100 ML 542
39 MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO) SUSP INJETAVEL 150 MG/ML FA lML 6
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40 METOTREXATO COMPRIMIDO 2,5MG 1.800
41 METRONIDAZOL SUSPENSAO ORAL 200MG/5ML - FRASCO 100ML 50
42 MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDOMASTIGAVEL 4 MG 1.704

43 MONTELUCASTE (SODICO) GRANULO 4 MG SACHE 484
44 NISTATINA SUSPENSAO ORAL - FRASCO 50ML 44
45 OXCARBAZEPINA SUSPENSAO ORAL 60MG/ML FR 100ML DOSEADOR 80
46 COMPRIMIDO5MG 30
47 POSACONAZOL SUSPENSAO ORAL 40MG - FRASCO 105ML 5
48 PREDNISOLONA ORAL3MG - FRASCO 60 ML 17
49 PREDNISONA COMPRIMIDO5MG 2.540
50 PREDNISONA COMPRIMIDO20MG 3.011
51 RANITIDINA SOLUCAO ORAL OU XAROPE 15MG/ML FRASCO 120ML 178
52 SALBUTAMOL (SULFATO) SPRAY 100MCG/DOSE- FRASCO 200 DOSES 445
53 SALMETEROL (XINAFO) + FLUTICASONA (PROPIONATO) AER 25MCG+ 125MCG 8
54 SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA COMPRIMIDO400MG +80MG 9d
55 SULFATO FERROSO DRAGEA 40 MG 600
56 TIOGUANINACOMPRIMIDO40MG 175
57 VALPROATO DE SODIO 500MG (EQUIVALENTE 500MG AC.VALPROICO) 7.300
58 VALPROATO DE SODIO COMP (EQUIVALENTE 250MG AC.VALPROICO) 8.325
59 VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML 1.139
60 VARFARINA SODICA COMPRIMIDO5MG 150
61 VORICONAZOL COMPRIMIDO200MG 70

Total de Unidades Dispensadas 57.371

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

2.14. Apresentacao dos Dados de Producao Mensal

a HCB registra, mensalrnente, nos Sistemas de lnforrnacao do SUSI dados de producao
referentes a BPAI AIHIs e APACs. Encarnlnha-se, abalxo, c6pia do recorte dos protocolos

entrega em rnagnetico, relativos acornpetencia do rnes anterior el no Anexo II, l.
copia doscomprovantes. f(
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Versao : 02.88
MSiSASiDATASUS,I SISTEMA DEJNFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMPo
22105,12018 RELATORIO DECONTROLE DEREMESSA ABRi2018

Versao banco :201804b

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DACRIANCA DEBRASILIA

SIGLA : HCB

CGC,ICPF: 10942995000163

Carimbo e
Assinatura : _

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

NOME : SECRETARIA DESAUDE DO D1STRITO FEDERAL

BPA- Boletim de Procedimentos Ambulatoriais

VERS'.O: 15.00
PROGRAMA DEAPOIOA EI'lTRADA DE DADOS DEA1H·SISAlHOI

HOSPITALOACRIANCA DEBRASILIAJOSEALENCAR
PROTOCOLODEREMESSA PAC.: 1

,.PRESErJT.L.:;AO:0512018 OAT'" 0010512018
.-------------_ ---------- --- --- _ ";
: ClIES : e::Hl- i :

E5fERA ;.DH••• • • • : r :EU :::: 1
1 CFr DIR . cumco. O: O. 355 .€35-7l 1
: TELErnuE •.• • • ••. : 30.25-: 35 0 :

AIH - Autorlzacao lnternacao Hospitalar

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

r-:SDS IA201804b
i MS!SASiDATASUSi0301 SISTEMA DEINFORMACOES AMBUlATORlAlS DATA CaMP.i14.'05!2018 RElATORIO DECONTROlE DEREMESSA ABRi2018

TabeJa : 201804b

ORGAO RESPONSAVEl PElA INFOR'AACAO ORGAO RESPONSAVEl PElA INFORMACAO

NOME : HDSP DACRIANCA DEBRASILIA

SIGlA : HCB

C.G.C.: 00.394.700i0001·08

Carimboe
Assinatura : _

SECRETARIA DESAUDE DESTINO DOS APAC.(s) SECRETARIA DESAUDE DESTINO DOS APA C.(s)

NOME : SECRETARIA DEESTADO DESAUDE DO OF

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

2.15. Funcionamento das Comlssoes Hospitalares Permanentes

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

Comissao Periodicidade abr/2018 mai/2018
CRPP - Comissao de Revisao do Prontuarlo

MensalI 26.04 10.05 e 17.05
do Paciente

CAFO- Comissao de Avaliacao de
Bimestral 23.05-

Fornecedor

CPPMO- Comissao de Processamento de
Bimestral 24.04 -

Produtos Medicos e Odontologicos

CRO -,omiSSao de Revisao de Obltos (*)
Quando houver

10.05-
oblto

CT- Comlte Transfusional Bimestral - (*)

CFTPS - Comissao de Farrnacia Terapeutica
Mensal 24.04 25.05

e Produtos para a Saude

CGRS - Comissao de Gerenc iamento de
Bimestral - 30.05

Resfduos Salidos

CCI - Comissao de Controle de lnfeccao Mensal 24.04 22.05,
(*) a reun iao marcada para 0 dia 30.05 foi remarcada para 0 dia 06.06 .

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 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.

I
2.16.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional Total

Cedidos pela SES 67

Contratados CLT 610 ,

Ativos 677
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2.16.2. Servidores Cedidos pela SES

dos Servidores Cedidos

o Anexo IV apresenta relacao contendo nome do servidor, rnatrlcula, cargo, horas
semana'is cedidas pela SES e a Unidade Adrnlnistratlva/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$ 620.537,70, ja incluidos as encargos e provisoes.

I
Cabe lembrar que, conforme CG 01/2014, 19.1.1 .1 item "d", a valor da deducao
"correspondera 00 va/or que a CONTRATADO dispenderia para orcar com 0 sa/aria e
eneargos do cargo ocupado pe/o mesmo no HCB, em caso de uma controtactio em regime
celetista;".

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 possivel fechar as folhas de ponto ate a fechamento do relat6rio
mensal de prestacso de contas. Par esse motive, encaminha-se sempre as folhas de
ponto do rnes anterior ao rnes do relat6rio .

2.16.3. fontratados err

dos Contratados Cll

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

Folha de pagamento dos Contratados Cll

Conforme solicitado pela CACG, 0 Anexo VIII apresenta resumo da folha de pagamento
dos ernpregados celetlstas, assinado pela Diretoria de Recursos Humanos e pela
Diretoria de Custos, Orcarnento e Hnancas,
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Demissoes

Conforme solicitado pela CACG, informa-se que no mes foram registradas 17 demiss5es,
sendo 11 por iniciativa do funcionarlo e 6 por iniciativa da instituicao.

Trabalhistas

Conforme solicitado pela CACG , informa-se que 0 ICIPE/HCB tem 7 acces trabalhistas
em tramltacao no TRT 10!! Regiao e 1 no MPT.

2.16.4.

Conforme clausula 6.1.16 do Contrato de Gestae 01/2014, cabe ao HCB: "promover
de capacitaciio, treinamento e desenvolvimento dos profissionais controtados 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
acornpanhadas das listas de presence e certificados, conforme 0 caso.

Vale esclarecer que sao realizados treinamentos internos e externos e visitas tecnicas,
as primeiros seguem acompanhados de list a de presence, os externos de certificado de
participacao e as visitas tecnicas de relat6rio . Pode ocorrer que em treinamentos
externos os certificados sejam disponibilizados somente alguns dias ap6s 0 termino do
treinamento e nao ser posslvel enviar no relat6rio de prestacao de contas do rnes
subsequente.

I
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 qestiio de recursos humanos, os requisitos e partimetros na
leqlslaciio pertinente, sendo permitido, dada a especificidade dos services realizados, 0
limite das despesas com saiartos e encargos em ate 70% do valor anual acumulad,o de
custeio". Ap6s estudos que tomaram por base as referencias legislativas correlatas,
concluiu-se que a expressao recebe melhor interpretacao se lida " 0 limite de despesas
com salaries e encargos e de 70% do valor da parcela para custeio somado no perfodo

I

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 referencia com os 11 meses
anteriores executa dos, tomando-se a media destes, de forma a apresentar uma real
fotografia da evolucao de execucao flsico-financeira .
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Assim, ,com esse entendimento, nos ultlrnos 12 meses (junho/2017 a maio/2018),
atingiu-se a media de 61,8% de gastos com pessoas.

3. METAS QUANTITATIVAS

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 referencia 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 inforrnacoes e todo manual e esta condicionado a auditoria interna e da CACG. Qessa
forma, os ajustes que se fizerem necessarios serao informados no relat6rio do mes
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 ute is e ja considerados os dados conforme
o terceiro termo aditivo ao Contrato de Gestae 01/2014.

Realizado

I Grupos de Asslstencla Meta % realizado Pontos
prellrnlnar]

Asslstencla Ambulatorial
GRUPO I - Consultas Medicas de Especialidades 6.729 6.152 91,4% 90

GRUPO II - Assistencla Complementar Essencial 4.967 4.054 81,6% 40

GRUPO III - Procedimentos Especializados 1.472 1.516 103,0% 460

GRUPO IV - Exames por Metodos GrMicos 803 832 103,6% 15

GRUPO V - Exames Laboratoriais 22.812 23.625 103,6% 190

GRUPO VI - Exames de Bioimagem 1.428 1.615 113,1% 99
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia 62 64 103,2% 35

Asslstencia Hospitalar
GRUPO VIII - Safdas Hospitalares 61 66 108,2% 60
GRUPO IX - Diarlas de UTI - -

GRUPO X - Diarias de Cuidados Paliativos - -
GRUPO XI - Cirurgias - -
GRUPO XII - Transplantes - -

TOTAL de pontos 989
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Vale ressaltar que a greve dos caminhoneiros, realizada a nlvel nacional no final de mes
de maio de 2018, com consequente desabastecimento de combustivel e bloqueio de
vias, prejudicou 0 acesso de pacientes e funclonarios, gerando absenteismo naqueles
dias.

4. METASQUALITATIVAS

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 Disponibiliza r 100% dos procedimentos
I

pactuados por lnterrnedio da Central deCentral de da 100% 100
SES-DF

4.2. Satisfacao dos
Familiares de Pacientes

Garantir a satlsfacao dos responsaveis e
99,0% 100

do Hospital
familiares 75% de bom + 6timo

Garant ir a satlsfacao das criancas e
4.3. Satisfacao dos Pacientes adolescentes pacientes do Hospital 75% de 97,6% 200

I bom + 6timo

4.4. Ouvidoria
Dar encaminhamento adequado a 80% das

96,0% 100
rnanifestacoes apresentadas

4.5. Taxa de lnfeccao de sitio
Manter a taxa de ISC cirurgias limpas

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

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

de corrente sanguinea Manter a densidade de IAVCnos ultlrnos 12
associada a cateter meses inferior ou igual a 20

6,1 100,
venoso central (lAVe)

4.7. Taxa de ocupacao
Hospitalar

Manter a media de ocupacao hospitalar 75% 77,3% 100

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

96,7% 100

4.9. Media de Permanencia Manter a media de perrnanencla hospitalar dos
Hospitalar ultimos 12 meses s 8 dias 5,7 100

Total de pontos apurados 1.000
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4.1. Procedimentos para a Central de Regulacao da SES-DF

Conforme pactuado com a Central de Regulacao, por interrnedio da CACG, para 0 mes
deste foram disponibilizadas aCentral de Regulacao primeiras consultas nas
diversas especialidades rnedlcas e exames dlagnostlcos, conforme quadro abaixo .

Procedimento Ofertado
Consultas Medicas de Especialidades (*) 1.019

Total 1.019

BERA (*) 0
Ecocardiografia (*) 130
Holter (*) 52
MAPA (*) 21
Tilt test (*) 0
Tomografia (*) 320

Total 523
Meta: apresentar os dados

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

Ressalt1-se que os exames de BERA estao suspensos, aguardando a contratacao de novo
profissional especialista, pois 0 medico responsavel foi afastado pelo INSS.

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

Exames ofertados Nurnero de vagas/ rnes

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

Total 169
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Alern mensalmente 0 HCB disponibiliza exames laboratoriais as unidades da
Rede SES-DF, que estao relacionados no Anexo X, identificados pelo oflcio HCB de
cornunlcacao aSES-DF, com quantidade ofertada e utilizada.

4.2. Satlsfacao dos Familiares de Pacientes do Hospital

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 fndice de satisfacao igual ou superior a 75% de avaliacoes

I

qualificadas como Boa ou Otlma,

Qte.

Otirno 328
Bom 79

I Regular 4
I Ruim 0

Pessimo 0
Nao consigo avaliar 0

Total 411
Total Bom + 6timo 407
% Bom +6timo 99,0%

Meta: garantir a satlsfacao dos responsaveis e familiares 75%de Born e 6timo I

4.3. dos Pacientes

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

I
I

Qte.

Born/Otirno 161
Regular 3

Rulm/Pesslmo 1
Total 165

Total Bom + 6timo 161
% Born + 6timo 97,6%
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4.4. Ouvidoria

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

Dlscrlmlnacao Qte

Nurnero de rnanlfestacoes apresentadas no mes 75
Nurnero de rnanlfestacoes encaminhadas

72
I

adequadamente
I Numero de rnanlfestacoes pendentes 3

% de rnanlfestacdes encaminhadas adequadamente 96,0%

Meta: Darencaminhamento adequadoa 80% dasmanifestac;:6es apresentadas

4.5. Taxa de de Sftio Cirurglco (ISC)

a Contrato de Gestae preve que seja mensurada a taxa de infeccao de sftio clrurgico
(ISC), mantendo a taxa de ISC cirurgias limpas (herniorrafias), dos ultimos 12 meses
lnferiorou igual a 1,0%.

ISC (*)
Qte

Taxa de de Sftio Clrurglco
Cirurgias Iimpas (herniorrafias) 45

Nurnero de ISC 0

I Taxa de ISC dos ultlmos 12 meses 0,0%
I Meta: Manter a taxa de ISC dos ultimos 12 meses inferior ou igual a 1,0%

(*) ISC (dos ultimos 12 meses): 0 calculo da taxa de infeq;ao de Sitio Clnirglco (ISC), dos ulti rnos 12 meses, tem como
numerador 0 nurnero de casosde lnfeccao de sftio cirurglco em procedimentos de herniorrafias, manifestada em ate
30 (trinta) dias apes a reallzacao do procedimento (ou seja, do rnes em analise e dos 11 meses anteriores), divid ido
pelo nurnero total de herniorrafias Iimpas realizadas naquele periodo, expresso em percentual. A utlllzacao de
herniorrafias como referenc la para 0 calculo da taxa de ISC em cirurg ias Iimpas obedece a orientac;:i5es da ANVISA,
para que os hospita is realizem a vlgilancla dos proced imentos considerados limpos de maior relevancia para 0

hospita l.
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4.6. Densidade de Infeq:ao de Corrente Sangufnea associada a Cateter Venoso Central
I

(lAVe)

IAVC (*)
Densi'dade de Infeq:ao de Corrente Sangufnea associada Qte

a Cateter Venoso Central
Nurnero de pacientes c/cateter central/dia no rnes 162

Nurnero de casos novos de lAve nos ultlrnos 12 meses 1
Densidade de IAVCdos ultlrnos 12 meses 6,1
Meta: Manter a densidade de lAve nosultlrnos 12meses inferior ou igual a 20

-' , .(*) lAve (dos ultlmos 12meses): 0 calculo da Densidade mensaI de lAve tern como numerador 0 numero de casos
de lnfeccfies de corrente sangufnea 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), div idido pelo nurnero de pacientes/dia
em uso de cateter venoso centra l no perfodo, expresso em 1.000 pacientes/dia em uso de cateter venoso central.

4.7. Taxa de ocupacao Hospitalar

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

Numero de pacientes/dia
Numero de leitos/dia Taxa de Ocupacao

no mes
377 488 77,3%

Meta: Manter amedia de ocupacao hospitalar 75%

4.8. TaJa 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.

Capacidade instalada Capacidade utilizada
Taxa de ,
Ambulatorial

300 290 96,7%
Meta: Manter amediade ocupacao dosconsult6rios medicos 75%

, . . .
(*) 12 consultorlos no Pampa, em do IS tumos/dla de 6 hs = 120 por semana + 18 consultonos no Pantanal, em dois iJ,'i, '
turnos/dia =180 por semana
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4.9. Media de Permanencla 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

numero de safdas hospitalares nos ultimos 12 meses.

Numero de pacientes/dia Numero de safdas
Media de Permanencla (*)I no mes hospitalares

377 66 5,7 dias
Meta : Manter a media de perrnanencia hospitalar dos ultirnos 12 meses s 8 dias

(*)media de perrnanencla hospitalar (dos ult lrnos 12 meses): 0 calculo tern como numerador 0 nurnero de
pacientes/dia nos ultlmos 12 meses (ou se]a, no mes em analise, somados aos 11 meses anteriores), dividido pelo
ruimero de safdas hospitalares .

5. FINANCEIRA, FISCAL EEXTRATO BANCARIO

I

5.1. 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
sao aplicados em CDB em registros distintos e e efetivado 0 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 custeio, 0 mes de maio de 2018 iniciou com 0 saldo de R$34.167.005,09 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$9.814.870,25 e 0
rendimento Ifquido de apllcacoes financeiras, conforme previsto na IN STN nQl de 15 de
janeiro de 1997, fo i de R$ 153.799,08. Houve, tam bern, 0 ingresso de recurso referente
ao aluguel da cafeteria no valor de R$ 505,00, reembolso do ICIPE referente a salarios
no valor de R$ 5.840,30 e, por fim, 0 ingresso de R$ 9.806,50 referente adevolucao de
recursos de supridos, reembolso do plano de saude por funcionario e outros. ,r
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o valor total do desembolso de custeio foi de R$ 7.471.996,09. Assim sendo, 0 saldo
banca rio de Custeio, provisorio, no final do mes, foi de R$ 36 .679.830,13.

Ressalta-se que neste relat or io de ma io, foi inserido 0 Fluxo de Caixa de abril de 2018,
com a lnclusao dos rendimentos financeiros de apl icacoes referentes ao Custeio e ao

que foram disponibilizados pelo Banco BRB apenas no dia 24.05.2018 e,
portanto, alterando 0 saldo f inal de abril e 0 in icia l de maio de 2018.

5.3. Reserva Tecnica

o saldo da Reserva Tecnica no dia 30.04.2018 fo i de R$ 22.031.530,19, confc;>rme
demonstrado a seguir:

I RESERVA DECUSTEIO - Situarao em 30/04/2018
I NODA RENDIMENTO SALDO DA %RTSI

DATA
APlI CAcAO (.)

VLR. DAAPlICAQiO
PER(ODO

IR 10F RESGATE
APlI CAcAO VALOR

08/i un 45 3.300.000,00 142.481,12 28.496,21 3.413.984,91 0,0%
14/j ul 46 2.000.000,00 89.49 6,94 7.808,93 - 1.041.063,80 1.040.624,21 0,7%

03/ ou t 51 4.000.000,00 147.45 0,68 - - 4.147.45 0,68 2,6%
31/out 53 4 .000.000,00 123.376,48 - - - 4.123.376,48 2,6%
30/j _n 56 1.000.000 ,00 14.723,09 - - 1.014 .723,09 0,6%
19/mar 60 8.000 .000,00 55.148,64 - - 8.055.148,64 5,0%
27/m_r 61 3.630.450,00 19.757,09 - - - 3.650.207,09 2,3%

I
TOTAL 25.930.450,00 592.434 ,04 36 .305 ,14 4.455 .048 ,71 22 .031.530,19 13.77%

I VALORANUALDO CONTRATO(") 160.043.917,88

o saldo da Reserva Tecnlca no dia 30.05 .2018 fo i de R$ 22.140.439,49, conforme
demonstrado a seguir:

I RESERVA TECNICA DECUSTEIO - Situarao em 31/05/2018

DATA
NODA

VLR.DAAPLICAQiO
RENDIMENTO

IR rOF RESGATE
SALDODA %RT SI

APlICAcAO (') PER[ODO APlICAcAO VALOR
08/iun 45 3.300.000,00 142.481,12 28.4 96,21 3.413.984 ,91 - '0,0%
14/jul 46 2.000.000,00 94 .612,42 7.808 ,93 1.041.063,80 1.045.739,69 0,7%
03/ out 51 4.000.000,00 167.838,60 - 4.167 .838,60 2,6%

31/out 53 4.000.000,00 143.646,08 - - 4.143.646 ,08 2,6%
30/j _n 56 1.000.000 ,00 19 .711,25 - - - 1.019.711 ,25 0,6%
19/m_r 60 8.000 .000 ,00 95.163 ,84 - - 8.095.163,84 5,1%
27/m_r 61 3.630.45 0,00 37.890,03 - . . 3.668.340,03 2,3%

I
TOTAL 25.930.450,00 701.343,34 36 .305 ,14 4.455.048 ,71 2Z.140 .439,49 13,83%

VALORANUALDO CONTRATO(") 160 .0.13.917 ,88

(*) NQ da aplicacao: conforme especificado no "Ext rato de Apllcacoes para simp les conferencia
- Apllcacoes em CDB/RDB - Conta Corrente" , emit ido pelo Bancode Brasflia-BRB e constante no
anexo prOpriO deste relatorio.

(**)Conforme estabelecido no quarto termo aditivo ao Cont rato de Gestae nQ 001/2014 SES/DF.
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5.4. Investimento

Para 0 rnes de maio de 2018 iniciou com 0 saldo
de R$14.134.501,02 na conta bancaria 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 nQ1 de 15 de janeiro de 1997, foi de
R$ 68.638,05.

No rnes 0 valor total
forma 0 saldo
R$ 14.0'56.738,07.

5.5. Fluxo de Caixa

do desembolso com investimentos foi de R$ 146.401,00. Dessa
bancario de Investimento, no final do rnes, foi de

a relat6rio completo de execucao financeira e execucao fiscal, conforme modele da
172/2011, bem como 0 extrato da conta bancaria especffica e 0 extrato de

aplicacoes financeiras encontra-se no Anexo XII, contemplando a rnovlmentacao do
meso

Apresenta-se abaixo 0 relat6rio slntetico de execucao financeira no mes, pelo criterlo de
fluxo de caixa, ou seja, valores efetivamente recebidos e valores efetivamente pagos.
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I
BASE: ABRIL DE2018

CUSTEIO INVESTIMENTO

VALOR VALOR
SAlDO INICIAl 31.886.740,65

INGRESSOS

SALDO INICIAL 14.079.791,49

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

9.396.187,56
173.302,74

9.396.187,56

REPASSE SES - BRUTO
RENDIMENTO APLICAl;OESFINANCEIRAS
DESCONTOCONTRATUAL - METAS
REPASSE SES - LfQUIDO

70.509,53

TOTALDE INGRESSOS 9.569.490,30

DESEMBOLSOS

TOTALDEINGRESSOS 70.509,53

DESEMBOLSOS
INSUMOS HOSPITALARES
Material Med ico Hosp italar
Drogas 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
TOTALDEDESEMBOLSOS INVESTIMENTOS

SALDO INVESTIMENTOS

15.800,00

15.800,00

14.134.501,02

132 satarto
Pessoal Cedido SES
Encargos 1.839.894,03

SALDOFINAL (CUSTEIO+ INVESTIMENTOS) 48.301.506,11

OUTROSCUSTOSCOM PESSOAL
Cursos e Treinamentos
Plano d Saude dos Funcionarios
Vale Tr sporte

MATERIAlS
Material de Informatica
Material de Uso e Consumo
Material de Manutencao
Supr idos
Outros Materia is

GASTOSGERAIS
servlcos de Terceiros
serv ice de Vigilancia
Service de Higienlzacao e Limpeza
Service de Allrnentacao
Service de lava nderia
Services de Informatica
Services Exames Laboratories
service de
Servico'de Viagem e Estadia
Trlbutarias s] NF
Outros Services

Agua
Energia Eletrica
Telefone/lnternet
sancartas
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
EXTRATO BANcARIO APLlCAl;OES

SALDOFINAL

90.540,39
48.210.965,69
48.301.506,08

SALDO (CU5TEIO) 34.167.005,09
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BASE: MAIO DE2018

CUSTEIO INVESTIMENTO

VALOR VALOR

SALDD INICIAL 34.167.005.09 5ALDD INICIAL 14.134.501,02

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

9.814.870.25
169.9S0.88

9.814.870,25

REPASSE SES· BRUTO
RENDIMENTO FINANCEIRAS
DESCONTOCONTRATUAl - METAS
REPASSE SES· lfQUIDO

68.638,05

TOTALDEINGRESSOS 9.984.821.13 TOTALDE INGRESSOS 68.638.0S

DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS
INSUMOS HOSPITALARES 497.854.51 EQUIPAMENTOS ED1REITOS DEusa 146.401,00
Material Medico Hospitalar 91.835.66 M6vEIS EUTENSfLlOS
Drogas e Medicamentos 196.253.92 OBRAS
Insumos Laborat6rio 196.679,95 TOTALDEDESEMBOLSOS INVESTIMENTOS 146.401.00
Gases Medicinais 13.084,98

PESSOAL 4.871.982.63 SALDO INVESTIMENTOS 14.056.738.07
Pessoal ClT 2.985.964.33
132 Salario SALDOFINAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOS) 50.736.568,20
Pessoall:edido SES
Encargo! 1.886.018.30

OUTROSCUSTOSCOM PESSOAL
Cursos e Tre inamentos
Plano de saude dos Funcionarlos
Vale Transporte

456.596.03
18.957,07
405.467,16
32.171.80

SALDOS:
EXTRATO BANcARIO CONTA CORRENTE
. EXTRATOBANcARlO
SALDOFINAL

299.566,35
50.437.001,82
50.736.568,17

MATERIAlS 255.285,68
Materia l de Informati ca
Material de Uso e Consumo 63.200,65
Material de 187.833.28
Supridos 4.000.00
Outros Materiais 251.75

GASTOSGERAIS 1.390.277.24
Serv is:osde Terce iros 1.271.475,08
service de Vigil ancia 20 1.918.76
service de Hlglenl zacao e Umpeza 199.43 4,75

Service 35 4.698 ,53
service de Lavand eria 10 .357,04

serv ices de Informatica 111 .369 ,11
Services Exames taboratorlos 45.324,99
Servi ce de Esterellzacao 17.477,25
serv ice de Viagem e Estadia 2.481,22
Trl butar fas 51NF 166 .71 1,34
Outros Services 161 .70 2,09
Agua 21.623.92
Energ ia Ele trlca 72.578.82

1.774,86
4.082,57
18.741,99

BanCan¥'-- ---'===-'-
Outros Gastos Gerais

TOTAL DEDESEMBOLSOS CUSTEIO 7.471.996,09

SALDO (CUSTEIO) 36.679.830.13

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 rnes foi de R$ 7.471.996,09, acrescido de
R$ 620.537,70, referente aos profissionais cedidos pela SES-DF e R$ 2.758,23 referente
ao acordo de cooperacao com as unidades da rede SES-DF, totalizando t
R$ 8.095.292,02. Deste montante, deve-se deduzir a valor dos medicamentas adquirldos if
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com recurso de Contrato de Gestae para abastecimento da farrnacia arnbulatorial
no valor de R$ 83.059,49.

No que se refere aos desembolsos com custeio, observa-se que as gastos com Insumos
Hospltalares totalizaram R$ 497.854,51. 0 maior desembolso foi com a grupo Pessoal,
no valor de R$ 4.871.982,63. No grupo Outros Custos com Pessoal a desembolso total
foi de R$ 456.596,03. No grupo Materiais a desembolso foi de R$255.285,68 e, par fim ,
no grupo de Gastos Gerais, com desembolso total de R$ 1.390.277,24, destaca-se a
desembolso com Services de Terceiros no valor de R$ 1.271.475,08.

No se refere aos desembolsos com investimentos, destaca-se a valor de
R$ 146.401,00 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, capias simples dos documentos fiscais que comprovam as despesas efetuadas no
rnes, todas autenticadas pelo titular da DICOF - Diretoria de Custos, Orcarnentos e
Financ;:as do HCB. As Notas Fiscais estao sempre acompanhadas da copra do recibo de
pagamento bancario e organizadas em ordem cronologica, compatfvel com a extrato
bancario,

5.7. Despesas nao e servlcos Publicos de saude

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

i DATAVECTO, I . - - - - . r- --. - -..--- _.. --r-----IV-
PRESTADOR I N2 NF VALORI

30/05/2018 Plano de Satide Ami!· Assistencia Medica Internacional S/A 442683 391.245,42
30/05/2018 Plano de Satide Odontol6gico Ami!· Assistencia Medica Internacional S/A 442684 14,221,74

405,467,16

5.8. Suprimento de Fundos

o Suprimento de Fundos e um adiantamento concedido a um numero Iimitado de
I

funclonarlos do HCB (entende-se par funcionarios todas aspessoas 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
cornprovacao, com a finalidade de pagamento de despesas inerentes ao Contrato de
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Gestae 01/2014, referentes aaquislcao de bens au services de pequeno valor quando
as clrcunstanclas nao permitirem a processamento normal.

Para reallzacao da despesa sao observados as prindpios que regem qualquer tipo de
gestae, au seja, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a
eflciencia, bem como a aquisicao mais vantajosa para a 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 auxilio financeiro exclusivamente para locornocao de paciente do HCB
e de seu acompanhante ate a hospital e deste asua resldencla, dentro do territ6rio do
Distrito Federal e Regiao do Entorno a HCB tomou par base a Decreta 24.673/2004, que
disp5e sabre a Suprimento de Fundos nas unidades de Saude do Distrito Federal e a
Portaria SES 490, de 12.12.2008. No HCB as crlterios espedficos estao normatizados na
Resolucao 079, aprovada pelo Colegiado Gestor em 16.12.2015.

Em 2 de maio de 2016, visando a custeio excepcional de refeicoes para paciente
ambulatorial e acompanhante, a HCB publicou a Resolucao 086, aprovada pelo
Colegiado Gestor em 27.04.2016, para concessao de auxilio pelo Service Social, em casas
em que a paciente esteja em situacao de vulnerabilidade social e preencha as requisitos
previstos na Resolucao,

No mes de maio de 2018 foi disponibilizado a valor de R$ 4.000,00 para suprimento
de

Vale esclarecer que as c6pias dos pareceres das prestacoes de contas de cada suprido
seguem anexadas aos comprovantes de adiantamento de suprimento de fundos.

A apreciacao da prestacao de contas e realizada pelo titular da Controladoria com a "de
acordo" do titular da DICOF - Diretoria de Custos, Orcarnentos e Hnancas do HCB.

5.9. Associacao dos Funciomirios do HCB

A dos Funclonarlos do HCB foi fundada em 17 de setembro de 2012,
tendo par finalidade integrar e defender as interesses dos funcionarios (ClT e cedidos)
associados, par meio de prornocao de eventos visando a qualidade de vida dos
associados, busca par convenios, parcerias e outros beneffcios que contribuam para a
bem estar dos Associados, apoio e representatividade dos seus associados em suas
justas reivindlcacoes coletivas, perante quaisquer entidades, em jufzo au fora dele ,

fillacao a entidades, Iigas e federacoes pertinentes observadas as dispositivos legals, 11'1,.( '

estatutarlos e regulamentos aplicaveis a sua finalidade e manutencao, cooperacao e r,
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harmonia entre os associados, estimulando 0 seu espirito associativo e sua valo rlzacao,
integrando os funciona rios do Hosp ital da Crlanca de Brasil ia Jose Alenca r.

A contribuicao dos funciona rios celetistas e descon tada na folha de pagamento,
COnSid j rando a autorizacao de cada associado no ate de sua adesao aAHCB e 0 valo r e
repassado aconta banca ria da Associacao.

No rnes, 0 valor total descontado dos funclonarlos associados da AHCB foi de
R$ 7.392,70 e 0 valor fo i repassado a AHCB no dia 30.05.2018, conforme pode ser
constatado no extrato bancario .

5.10. Recolhimento de Encargos e Certiddes Negativas

No Anexo XIV estao os comprovantes de recolhimento de encargos prevldenclarios,
I

t rabalhistas, fisca is e comercia is, bem como as certid5es negativas de:

Documento 6rgao emissor Valida ate
Cert if icado de Regularidade do Caixa Econ6m ica Federal 23.06 .2018

FGTS- CRF
Cert idao Negat iva de Oebitos Poder Judlclarlo 27.11. 2018
I Trabalhi stas Justlca do Trabalho
'Certidao Negativa de Oebitos Receit a Federal

Relativos aos Tributos Federais e a PGFN
31.07.2018

Ofvida At iva da Uniao
Oist rito Federal

Certldao Negat iva de Debitos Secreta ria de Estado da Fazenda 31.07 .2018
Subsecretaria da Receita

6. BENSPERMANENTES 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 mes, que totalizaram R$ 631.127,84 e
[unta-se, no Anexo XV, as c6pias das notas fiscais .

NOTA DATA
DESCRl tAO

VAlOR DATA
FISCAl EMISSAO

QTDE.
UNIT. RECEBIMENTO

VAlOR VAlOR TOTAl

3622 27/04/2018 IMPRESSORA FARGO DTe12S0DUALSIDE 1 34.600,00 03/05/2018 34.600,00 34.600,00

1741 02/05/2018 DESTRIBUIDORES INTERNOS opneos· 48 FI8RAS 21 2.814,47 02/05/2018 59.103,84 59.103,84

2272 08/05/2018 AnvosDE REDE •SWITCH ES 2 81.860,00 08/05/2018 163.720,00 163.720,00
2280 16/05/2018 AnvosDE REDE •SWITCHES 2 74.502,00 17/05/2018 149.004,00 149.004,00
2281 16/05/2018 AnvosDEREDE •SWITCH E5 16 12.954,00 17/05/2018 207.264,00 207.264,00
2282 16/05/2018 AnvosOEREDE -SWITCHES 2 8.718,00 17/05/2018 17.436,00 17.436,00

VAlORTOTAl 631.127,84
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7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO" DO HCB
I

No mes de maio nao houve reunlao espedfica do grupo de gestores.

Despesas de custeio

Conforme a clausula 5.9 .1.1 do quarto termo aditivo ao contrato de Gestae 001/2014,
os meses de marco, abril e maio contemplam a fase preparat6ria para abertura do Bloco
II.

Nesse contexte, 0 pr6ximo relat6rio mensal de gestae apresentara a composlcao dos
I

custos segregados relativos as atividades espedficas do Bloco II do HCB.
I

Atividades e dellberacoes internas

Dentre os temas discutidos com as equipes e os times continua ram as discussoes de
fluxo e, principalmente, de processos de todas as areas, com a descricao em manuals,
utllizando-se know how da WFO, plano de trabalho aprovado e padronlzacao de manuais
em vigor no HCB, buscando, inclusive, conformidade as normas de Acredltacao
preconizadas pela ONA - Organizacao Nacional de Acreditacao.

Atividades em conjunto com a WFO

Nos dias 8, 9 e 10 de maio houve reuni5es com a WFO, organizadas pela Seplag/Suppe,
para alinhamento de pendencias, para deflnicao de cerimonial para entrega das ch'aves
no dia 2 de julho e, especialmente, para refinamento de especiflcacoes e quantitativos
de alguns ltens, especialmente de farmacia, cozinha e laborat6rio.

Na reuniao sobre equipamentos, foi relembrado que alguns quantitativos foram
alterados e alguns itens foram retirados, visando otlmlzacao dos recursos, tendo em
vista 0 tempo decorrido entre 0 projeto e sua execucao.

A Dra. Deisi pediu e ficou acordado entre todos os presentes e com 0 Dr. Gilson, que a
da Abrace, que acompanhou todo 0 projeto de ambientacao e

sinallzacao, auxilie na conducao e supervlsao desde a especiflcacao ate a montagem das
pecas (enxoval, placas de sinallzacao, adeslvacao, amblentacao-madelra, ambientacao-
acrflicos).
Destaca-se:
./ Projeto de amblentacao - em 23.11.2018 a Abrace fez entrega oficial ao SES-DF,

a WFO e ao lcipe/HCB do projeto de arnblentacao feito pel a Abrace, a tftulo de
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doacao, Caberia aWFO preparar 0 piso da recepcao, em porcelanato 3D e ao
lcipe a execucao dos demais itens : adesivacao das paredes (signs), "ilha
lnteratlva" (barco, cais e barco),palnelsde acrflicopara as bancadas da recepcao,
dentre outros. Tendo em vista 0 curto prazo ate a entrega do predio ao GDF, foi
solicitado que a WFO inclua no projeto, em linha especiflca, a despesa da
execucao do projeto de arnblentacao, 0 que foi formalizado pela SES-DFaWFO;

./ Enxoval - a tabela com especificacoes e quantitativos foi submetida
antecipadamente a SES-DF, que se manifestou favoravelmente, mas nessa
reuniao a WFO informou que esta revendo os quantitativos, para adequar a
realidade da WFO em outros projetos;

./ Audit6rio - discutida a possibilidade de usar 20 mesas redondas com cadeiras
pretas. Foi solicitado pela WFO que fosse consultada a area tecnica que vai
utilizar 0 espaco. Ficou definido usar cadeiras de auditorio, como previsto na
planta e serao colocadas 4 mesas desrnontavels no palco;

./ SAME - aWFO previu instalar estantes de madei ra. No infcio do projeto, ha anos
atras, foi solicitado trocar por arquivo deslizante. A WFO disse que podera
adquirir, com autorizacao da SES-DF, se houver recursos ao final do projeto;

./ Sala de monitoramento de incendlo no Bloeo 12: como a sala foi montada
depois da definlcao do mobilia rio, necessario verificar qual rnobillarlo colocar.
Posteriormente foi definido entre as partes que nao ha necessidade da WFO
adquirir mobilia rio (uma mesa, 2 cadeiras e um arrnario com portas) pols, ap6s 0
recebimento pelo lclpe, 0 espaco sera mobiliado com pecasja existentes no HCB;

./ C5eladeira para cadaveres no Laborat6rio de Anatomia Patol6giea - ficou
definido aqulslcao de 2 geladeiras para dois corpos cada, em lugar de 4 geladeiras
de 2 corpos, conforme previsto inicialmente, tendo em vista que nao havera
necessidade desse quantitativa;

./ Cozinha e Refeit6rio - a pedido da SES-DF foram retirados todos os itens
menores da cozlnha, como Iiqu idificador, batedeira, extrator de suco, pratos e
talheres, etc, ficando apenas os itens maiores como geladeira, freezer, fogao,
balcao termico, etc. Foram revalidados os itens e quantitativos a serem
adquiridos pela WFO, tais como : balance industrial rnecanlca, balcao terrnico,
caldeirao de chao, carro para transporte, carro termico para transporte de
I

bandejas, colfa, fogao eletrico, fogao industrial, forno combinado e geladeiras,
dentre outros;

./ Laborat6rio de Anallses Clfnieas - foram revalidados itens como: centrffugas,
estufas, geladeira, freezer e microsc6pio, dentre outros;

./ Farmacia - foram revalidados itens como: aparelho de ponto de fusao, balance,
carnara de refrigeracao, capela de fluxo laminar, carro para transporte de
krandes volumes, densfmetro e equipamento de unitarizacao de medicamentos,
dentre outros.
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Ressalta-se que todos os processos referentes ao Bloco II sao validados pela Comissao
Interinstitucional de Acompanhamento do Convenio de Cooperacao Tecnlca e
Financeira entre 0 Governo do Distrito Federal e a Organizacao Mundial da Familia.

I

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

Ensino

I

Em maio foram recebidos 29 novos residentes, 10 novos internos e 7 novos estaglarios.
Incluindo aqueles que iniciaram em meses anteriores e permaneceram, 0 total foi de
153 pessoas.

Projetos de Pesquisa

Emmaio foi aprovado 1 projeto de pesquisa a ser realizado no HCB:

./ "Estudo c1inico epiderniologico da epilepsia em crlancas e adolescentes atendidos
Hospital da Crianca Jose de Alencar de Brasilia;

Foi aprovado pelo Cornlte de Etica em Pesquisa 1 projeto:

./ "Estudo descritivo dos pacientes com lmunodeflclencia primarla em reposlcao de

imunoglobulina humana no Hospital da Crlanca de Brasilia";

taboratorlo de Biologia Molecular

a laboratorlo de pesquisa em biologia molecular deu continuidade as pesquisas em
I

andamento:
./ Estudo multi-institucional das Leucemias Infantis: contribuicao dos marcadores

imunomoleculares na distincao de seus subtipos e fatores de risco
etiopatogencos:

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

./ da tecnologia de MLPA (multiplex ligation dependente probe
amplification) no rastreamento para deteccao de alteracoes genetico -
moleculares Philadelphia-like e arnpllflcacao intrass6mica do 21 em criancas com
Leucemia Linfoide Aguda para lntervencao precoce no tratamento;
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./ Desenvolvimento de tecnologia para conflrmacao precoce de doenca falciforme
outras hemoglobinopatias em contexto de triagem neonatal: subsldlo para

lntervencoes clinlcas, medidas preventivas e estudo epidemiol6gico;
./ Diagn6stico e prevalencia de Sfndrome Linfoproliferativa Autoimune (ALPS) em

crlancas com doenca linfoproliferativa cronlca benigna atendidos em hospital
pedlatrico terciario.

Registro Latino Americano de lmunodeflcienclas prlrnarias - LASlO

Em 2017, iniciou-se a insercao dos dados de casos de lmunodeflciencla pnrnana
atendidos no HCB, na base de dados do Registro Latinoamericano de lmunodeflciencias
Prlrnarlas - LASID: https://registrolasid.org/estatisticas.html.

No rnes de maio nao foram inclufdos novos pacientes.

Telemedicina

Foram realizadas no HCB 14 sess6es de teleconferencia de Oncologia Pedlatrica, com
discussao de casos clinicos:

./ Grupo Amar-te: nos dias 3,10,17 e 24 de maio;

./ Grupo Tumores Cerebrales en Latino America: nos dias 7,14,21 e 28 de maio;

./ Grupo "Protocolo de tratamento do Linfoma Hodgkin em Criancas e
Adolescentes (LHBRA2015)": nos dias 2,9,16,23 e 30 de maio;

./ Grupo "Casos Oncol6gicos Complexos": no dia 8 de maio.

Semlnarlos de Pesquisa e Grupos de Estudo..
Foram realizados:

./ 4,11,18 e 25 de maio - encontros do Grupo de Estudos de Neuro-oncologia;

./ 11,15,17 e 18 de maio - encontro do Grupo de Estudos em Transtornos do
reuro-desenvolvimento.

Cursos

Continua em andamento 0 curso "Introduction to the Principles and Practice of Clinical k
Research (IPPCR)- NIH", oferecido pelo HCB como site remoto. fl(
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9. COMUNICAc;AO, MOBILlZAc;AO, EVENTOs EVOlUNTARIAOO

comunicacao

Em maio 0 HCB foi mencionado pelo menos 14 vezes nos principais vefculos de
cornunlcacao do OF.

Materias relacionadas a audiencia de conclliacao entre .Icipe, GOF e MPDFT foram
publicadas nos sites G1, Metr6poles e Agenda Brasilia, alern do blog Contexto Exato. as
textos apresentavarn as medidas tomadas pelo governo e pelo lcipe para cumprir as
demandas do desembargador Alfeu Machado.
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Hospital da Crianc;a: GDF apresenta
compromissos para manter lcipe na gestae
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Redes Sociais

No de maio 0 numero de seguidores do HCB no Facebook chegou a 17.516. Com
isso, 130.739 mil pessoas receberam qualquer atividade da paglna neste rnes, incluindo
publicac;:5es, publicac;:5es de outras pessoas, anuncios para curtir pagina, menc;:5es e
check-ins. a post com link para materia da BBC sobre a medica Liliana Mesquita -
funclonaria do HCBque participa de miss5es do Medicos Sem Fronteiras foi a publicacao
mais curtida no rnes, com 487 reac;:5es, cornentarlos e compartilhamentos e alcanc;:ando
6.216 pessoas.
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Home Page

o COllle nldl R Compartilhur C ...

a nurnero total de sess5es realizadas por usuarlos na Home Pageem maio foi de 19.530
mil usuaries e 52 mil sess5es. As paginas mais visitadas foram as referentes a ofertas de
trabalho, compras, fale conosco e notfcias.

Eventos

Eventos Culturais
I

../ 4 de maio - Hospital do ursinho: 0 Projeto Hospital do Ursinho de Brasilia,
organizado par estudantes de medicina da Universidade de Brasilia;

_ '!I... ..I • • • .I..-.:...i"
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,
../ 8, 15 e 22 de maio - Oficina de Poesia: A oficina de Poesia em Literatura de

Cordel faz parte do projeto Palavra Musical - Arte e Saude, realizado pela
Associacao dos Cantadores Repentistas e Escritores populares do Distrito Federal
e Entorno (Acrespo);

../ 8 de maio - UnBeatables: A iniciativa criada pela Faculdade de Tecnologia da
Universidade de Brasilia (UnB) com a plataforma rob6tica NAO trouxe 0 projeto
ao HCB para apresentar 0 universe da rob6tica aos pacientes. Os robes RoNAOdo
e NAOmi atrairam olhares curiosos das crianc;:as e dos adultos;

../ 9 de maio - Teatro Canto em Cena: 0 grupo de teatro Canto em Cena, da Igreja
Presbiteriana da Alvorada, apresentou uma pec;:a teatral infantil com hist6ria
divertida;I

../ 24 de maio - LazuzCompany: 0 grupo trouxe a magia dos malabares e despertou
olhares curiosos dos pacientes. A atracao fez parte da 16!! Edic;:ao do Sesc
Festclown;

I
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./ de maio - Banda do Exercito;

I

Eventos Comemorativos

./ 11 de maio - Sinfonia da saude: Em alusao ao Dia das Maes, a voluntarla Lilian
Zorzetti fez uma homenagem para as rnaes presentes;

./ 25 de maio - Anlversarlo do Espaco da Familia: Para comemorar um ana de
fyncionamento, 0 Espaco da Familia foi decorado, teve anlrnacao dos palhacos
"Doutores com Riso" e um bolo de anlversarlo para pacientes, familiares e
funclonarlos.

11:1
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Visitas

Visita estrategica

./ '10 de maio - CGDF: 0 HCB recebeu a visita de auditores e inspetores da
Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF). A iniciativa da Controladoria, em
parceria com a Escola do Governo do Distrito Federal (EGOVL fez parte da III
Semana de Capacitacao e Aperfeic;:oamento Tecnico de Controle Interno. Foram
realizadas apresentac;:6es e visita as instalac;:6es dos Blocos I e II.

Visita tecnica monitorada

./ de maio: 19 alunos de especializacao em farmacologia c1fnica e hospitalar do
Unieuro;

./ 14,21 e 23 de maio: 29 alunos de arquitetura da UNB;

./ 15 de maio: Dra. Claudia Puerari, Coordenadora da Saude da Crianca, SAS -
Ministerio da Sal/de, Dra. Claudia Puerari, Patricia Santos e Jacirene Gonc;:alves
Lima Franco, tecnicas do Mlnlsterlo da Saude:

./ 22 de maio: 11 alunos de medicina da UNB;

./ 22 de maio: 53 alunos de medicina do UniCeub;

./ 25 de maio: 3 alunos de odontologia da UDF.

I

Voluntariado

o trabalho voluntario, considerado um dos pilares da lnstituicao, erealizado em parceria
com a ABRACE e 0 HCB fechou 0 mes com 309 voluntaries atuando nos diversos grupos:

de NQ de Voluntarlos

Alegria, Alegria 59

Amigos da Alegria - Centro Cirurgico 2

Amigos da Alegria - Dialise 9
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Amigos da Alegria - UTE 16r
Amikos do Leito 88

Anjos em Ac;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
I

Doutores com Riso 16

Jornalzinho 1

Lojinha ABRACE 8

Posso Ajudar?! , 38

Na do pe 4

Sinfonia da Saude 12

Terapias Integrativas - BodyTalk 1

Terapias Integrativas - Reiki 20

Total 309

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