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1. INTRODUÇÃO 
 
O presente relatório trata da apresentação de resultados para apuração das metas e da 
prestação de contas financeira dos recursos utilizados pelo Instituto do Câncer Infantil 
e Pediatria Especializada - ICIPE no mês de setembro de 2018, para organização, 
implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de 
Brasília José Alencar -   HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão SES-DF nº 
01/2014 (Processo nº 060.002.634/2010). 
 
2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES 
 
2.1. Canal do Funcionário 

 
No mês de setembro foi implantado o “Canal do Funcionário”, que busca estabelecer 
uma comunicação mais próxima e efetiva dos funcionários com o corpo diretivo do 
hospital. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Ações na área assistencial 
 
Qualificação de filas  
 
Em setembro 2018 o HCB deu continuidade ao Projeto Mutirão em Cirurgia Pediátrica 
com aumento de 170 vagas de consultas ofertadas. Neste mês aconteceu ainda o 
mutirão de Hemangioma com aumento de 30 vagas para as crianças que estavam na 
fila da Regulação. 
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Simpósio Internacional em doenças do sistema Auto-Imunológico de Doença 
Hepática em pediatria 
 
Nos dias 29 e 30 de setembro a equipe de gastroenterologia do HCB, representada pela 
Dra. Elisa Carvalho, diretora clínica, participou do Second Anual Pediatric Autoimmune 
Liver Disease Symposium and Family Day, em Cincinnati (Ohio - EUA).  
 
As palestras abordaram temas atuais e importantes, relacionados às doenças 
autoimunes hepáticas em crianças e adolescentes sendo, inclusive, apresentada a 
pesquisa multicêntrica realizada no Brasil sobre o perfil das crianças e adolescentes 
brasileiros com hepatite autoimune.  
 
Foi um evento de grande repercussão na área, onde temas importantes foram 
abordados e foram feitos ótimos contatos para apoio de cooperação entre serviços e 
pesquisas. 
 
Programa de Diabetes 
 
O Programa de Diabetes do HCB possui 455 pacientes cadastrados e em 
acompanhamento contínuo. Este acompanhamento pode ser quinzenal, mensal e 
trimestral, a depender da condição clínica de cada criança.  
 
Em setembro 2018 foram realizados 104 atendimentos ambulatoriais, com 03 
admissões de casos novos e 03 altas de pacientes que foram encaminhados para 
seguimento com equipe da endocrinologia adulto.  
 
Nos dias 03 e 17 de setembro, houve reunião do grupo de renovação do protocolo com 
participação 31 pacientes/acompanhantes, onde foram realizadas orientações sobre o 
diabetes, bem como sobre os critérios para renovação do protocolo. No dia 10 de 
setembro tivemos a internação DIA com participação de 10 pacientes que ficaram por 
12 horas no hospital para acompanhamento detalhado pela Equipe multidisciplinar 
que compõem o programa.  
 
Programa de Cuidados Paliativos 
 
Em setembro de 2018 o Programa de Cuidados Paliativos da oncologia acompanhou 14 
pacientes/famílias. A periodicidade das consultas varia de acordo com a demanda do 
paciente, bem como a necessidade do controle dos sintomas e 06 famílias aguardando 
visita de pêsames.  
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Foram realizados 16 agendamentos, houveram 02 faltas, por dificuldade de transporte, 
informadas horas antes da consulta, impedindo assim que intervíssemos, foi informada 
à família a data do reagendamento. Dos atendimentos realizados, 10 foram consultas 
de seguimento no ambulatório de cuidados paliativos. Foram realizadas 4 visitas 
domiciliares, sendo 3 visitas de pêsames.  
 
No mês foram diagnosticados como PFPT, que serão encaminhados ao Programa de 
Cuidados Paliativos. 
 
Programa de Fibrose Cística 
 
O Programa de Fibrose Cística do HCB possui 64 pacientes em acompanhamento 
contínuo e 13 em investigação diagnóstica. A periodicidade dos atendimentos varia de 
acordo com a estratificação de risco abaixo descrita:  
 

Risco 1 -  suspeitos de Fibrose Cística não confirmados: acompanhados a cada 6 
meses até a definição diagnóstica. 
 Risco 2 -  Portadores de Fibrose Cística com manifestações clínicas leves ou 
moderadas: acompanhado a cada três mês ou se houver piora clínica. 
Risco 3 -  Portadores de Fibrose Cística com manifestações clínicas graves: 
acompanhados a cada 15 dias a 2 mês ou se houver piora clínica. 
 

Em setembro de 2018 foram atendidos 30 pacientes. Um total de 21 pacientes 
realizaram cultura de swab de orofaringe e escarro sendo que destes, 09 pacientes 
apresentaram resultados positivos para microorganismos patogênicos para FC, dos 
quais 08 com flora crônica. Tivemos 01 admissão no programa de Fibrose Cística, 
proveniente da rede Privada. Dos pacientes atendidos 02 necessitaram ser 
encaminhados para internação no IHBDF devido exacerbação pulmonar. Foram 
renovadas 09 receitas, sendo 01 feita por convocação familiar. Em setembro tivemos 
02 pacientes em protocolo de erradicação, sendo monitorados para coleta pós-
tratamento. 
 
Enfermeiro de referência na Neurologia Pediátrica 
 
Em setembro 2018 o ambulatório de neuropediatria passou a contar com uma 
enfermeira de referência, que realizou levantamento dos os pacientes já atendidos no 
serviço (aproximadamente 5.100 pacientes). Estes dados estão sendo utilizados para 
conhecimento do perfil epidemiológico, bem como definição e implementação de 
indicadores assistenciais para monitoramento.  
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Estão sendo fortalecidas as diretrizes de doenças neuromusculares e transtorno do 
espectro autista. Além disto, esta sendo realizado diariamente acolhimento e 
orientação aos usuários que buscam renovação de receitas, relatórios, agendamento 
de retornos em consultas, e ainda aqueles com dificuldade no entendimento da terapia 
ou realização dos exames solicitados.  
 
Os próximos passos serão: 

x Início da agenda de consultas de enfermagem, para fortalecimento de planos 
terapêuticos individualizados junto aos pacientes e responsáveis; 

x Desenvolvimento de ambulatório de transição, para orientação e 
acompanhamento dos pacientes de alta ambulatorial; 

x Organização e gerenciamento das diretrizes de epilepsia de difícil controle, 
dificuldade de aprendizagem e doenças desmielinizantes. 

 
Enfermeiro do Ambulatório de Cirurgia Pediátrica 
 
Ainda neste mês de setembro, o Serviço de Cirurgia Pediátrica passou a contar com um 
enfermeiro de referência com atribuição de mapear pacientes pré-cirúrgicos inclusos 
na fila do SISREG que aguardam agendamento de consulta, bem como lista de espera 
por cirurgia. Foi elaborado fluxograma para os pacientes cirúrgicos englobando toda a 
assistência pré, trans e pós-cirúrgica e pactuação deste fluxo com as equipes de 
agendamento e centro cirúrgico.  
 
A enfermeira tem acompanhado procedimentos de retirada de pontos de sutura, 
realização de curativos dos pacientes pós-cirúrgicos, organização de retornos pós-
cirúrgicos, acompanhamento do cumprimento das etapas de segurança pré-cirúrgica.  
 
GT - Abreviação de Jejum 
 
O HCB instituiu o Grupo de Trabalho – Abreviação de Jejum em junho 2018. Este grupo 
foi criado por se considerar a importância do estado nutricional adequado para 
recuperação do paciente. 
 
Em setembro não houve reunião do grupo. Encontra-se em fase de tabulação dos 
dados coletados na avaliação diagnóstica e em análise dos preparos referentes ao 
tempo de jejum para procedimentos e exames praticado atualmente no HCB. 
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2.3. Segurança do Paciente 
 

Projeto Busca Ativa – Incidentes e Circunstância de Riscos 

Com objetivo de aprimorar a gestão de riscos, sensibilizar os profissionais e reduzir a 
subnotificação de eventos adversos, foi iniciado rotina de busca ativa com observações 
presenciais e revisão de prontuários. A ação foi fundamentada na metodologia de 
Trigger Tool desenvolvida pelo IHI (Institute for Healthcare Improvement) que utiliza 
rastreadores para a identificação de eventos adversos.  

 
2.4. Gestão da Qualidade 

 
Capacitação do Novo Manual ONA  

 

A nova versão do Manual ONA está vigente desde 
Junho/2018. Para adequar nossos processos ao novo padrão 
estabelecido, foi realizada uma oficina de capacitação interna 
que contou com a presença dos gestores setoriais. O 
propósito do treinamento foi facilitar o entendimento dos 
requisitos exigidos e o impacto das principais mudanças nos 
processos. 

 

    

2.5. GHCB 
 

O encontro de Gestão do mês de setembro foi dividido em dois momentos: 
 

1. O lançamento do Programa de Desenvolvimento de Lideranças, iniciado com as 
palestras: 1 Sistema Único de Saúde – Histórico e Organização, 2. Desafios da 
Gestão Hospitalar e, 3. Modelos Alternativos de Gestão Hospitalar: Organizações 
Sociais de Saúde, proferidas pelo Dr. Renilson Rehem; 
 

2. A atualização do Processo de Acreditação, com apresentação das principais 
mudanças do Manual ONA e o status das ações de adequação apresentadas pelas 
respectivas diretorias.   

  

http://www.ihi.org/
http://www.ihi.org/
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2.6. Outros dados assistenciais 

 
Conforme previsto na cláusula sexta do terceiro termo aditivo ao Contrato de Gestão 
01/2014 (DODF 240, 18.12.2017), apresenta-se: 
 
Índice de absenteísmo de primeiras consultas  

 
Com a mudança de sistema de informática para o MVsoul, não foi possível, ainda, 
obter essa informação. Oportunamente, a informação será enviada. 
 
Taxa de mortalidade Institucional 
 
A Taxa de Mortalidade Hospitalar Institucional é entendida como o percentual obtido 
pela razão entre o número de óbitos ocorridos com mais de 48 horas de internação e o 
número de saídas hospitalares. 
 
 

Número de óbitos com 
mais de 48 horas de 

internação 

Número de saídas 
hospitalares 

Taxa de Mortalidade 
institucional 

0 58 0,0% 
Meta: Apresentar os dados 
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Registro Hospitalar de Câncer – RHC  
 
No mês, foram registrados 14 casos novos de câncer, que alimentarão a base de dados 
nacional (INCA), conforme preconiza a legislação vigente, com no máximo 2 anos de 
defasagem, de acordo com o ano calendário. 
 
2.7. Economia gerada após negociações do HCB  
 
O HCB se empenha em realizar negociações constantes com fornecedores, buscando 
com isso uma economia cada vez maior e melhor aplicação dos recursos públicos. No 
mês de setembro, foi gerada economia de R$ 765.171,71, fruto de negociações após o 
fechamento de chamamentos públicos e em renovações contratuais, conforme 
especificado abaixo: 
 

a) Aquisição de bens e serviços - no mês foram concluídos 33 processos  para 
aquisição  de  bens  e  serviços.  Em 17 deles,  o HCB  negociou  o preço  
constante  na melhor proposta e, adicionalmente, obteve um desconto no   valor 
de R$ 751.233,98, equivalente a 3,43% do valor inicial; 
 

b) Termos aditivos a contratos - no mês houve economia de R$ 13.937,73 (valor 
referente a todo o período contratual) na elaboração de Termos Aditivos para 
prorrogação da vigência contratual. Dos 9 contratos aditivados, 6 foi negociado 
sem reajuste e revisão de valores, 2 sofreram reajuste abaixo do INPC para o 
período e 1 foi negociado com redução de valor. 
 

2.8. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês  
 
Desde 18.02.2015, por entendimento com a CACG, o HCB passou a informar, no 
relatório mensal, relação dos ofícios encaminhados aos diversos órgãos da SES-DF, para 
melhor comunicação e controle dos assuntos tratados. No mês de referência deste 
relatório foram enviados à SES-DF: 
 

9 03.09.2018 – OF. HCB 656 (GAB/CACG) – Devolução de Horas Dr. Gerson de Carvalho 
9 03.09.2018 – OF. HCB 682 (GAB/CACG) – Encaminha certidões 
9 05.09.2018 – OF. HCB 687 (Gerencia de Alta Complexidade) – APAC’s nefro. Renovação 
9 05.09.2018 – OF. HCB 688 (Gerencia de Alta Complexidade) – APAC’s quimio renovação 
9 10.09.2018 – OF. HCB 690 (GAB/CACG) – Visita técnica ao Complexo Regulador 
9 10.09.2018 – OF. HCB 695 (CGCSS) – Solicita esclarecimento OF. 19 IN 02 TCDF 
9 10.09.2018 – OF. HCB 696 (CGCSS) – Solicita correção Atestado de Capacidade Técnica 
9 11.09.2018 – OF. HCB 692 (SAIS/CATES/CASIS/CACG) – Relação de Cirurgiões Pediatr. 
9 14.09.2018 – OF. HCB 712 (CRSS) – Inspeção sanitária 
9 14.09.2018 – OF. HCB 713 (CRSS) – Divisa SVS SES-DF 
9 21.09.2018 – OF. HCB 736 (CAB SES/OMF) – Adequação ao projeto externo do HCB 
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9 21.09.2018 – OF. HCB 738 (CATES/SAIS) – Encaminha folha de ponto servidores 
9 21.09.2018 – OF. HCB 739 (CERA/DIRAAH/CRDF/SES) – Banco de horas 
9 21.09.2018 – OF. HCB 740 (CSNB02) – Banco de horas 
9 21.09.2018 – OF. HCB 741 (HAB) – Banco de horas 
9 21.09.2018 – OF. HCB 742 (HRAN) – Banco de horas 
9 21.09.2018 – OF. HCB 743 (HMIB) – Banco de horas 
9 21.09.2018 – OF. HCB 744 (HRT) – Banco de horas 
9 21.09.2018 – OF. HCB 745 (Superintendência Região Sudoeste) – Banco de horas 
9 21.09.2018 – OF. HCB 746 (SUGEP) – Banco de horas 
9 21.09.2018 – OF. HCB 747 (CERA/DIRAAH/CRDF/SES) – Banco de horas  
9 21.09.2018 – OF. HCB 748 (HRSOB) – Banco de horas 
9 21.09.2018 – OF. HCB 749 (GNUT/DIAM/CORIS/SAIS/SES) – Banco de horas 
9 21.09.2018 – OF. HCB 750 (IHBDF) – Banco de horas 
9 21.09.2018 – OF. HCB 751 (HRAN) – Banco de horas 
9 21.09.2018 – OF. HCB 752 (HRG) – Encaminha folha de ponto servidor Dr. Fabricio  
9 21.09.2018 – OF. HCB 753 (SES/SUGEP) – Encaminha folha de ponto de servidores 
9 25.09.2018 – OF. HCB 755 (GAB) – Autorização para instalação de câmara fria 
9 26.09.2018 – OF. HCB 782 (Gerencia de Alta Complexidade) – APAC’s quimio Set. 

 
2.9. Serviços produzidos para o Programa de Triagem Neonatal pelo HAB 
 
Considerando que o HCB é a unidade habilitada no Programa de Triagem Neonatal 
junto ao Ministério da Saúde, o HAB, unidade que realiza os exames do programa, 
envia ao HCB sua produção, para fins de inclusão no Sistema SAI/SUS do MS. 
 
Esses quantitativos são incluídos no BPA do HCB, porém não são computados nos 
quantitativos apresentados para aferição de cumprimento de metas quantitativas. 
 
 

Código Procedimento Set/18 

02.02.11.004-4 Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio) 42 

02.02.11.006-0 
Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de 
Hemoglobina 10.352 

02.02.11.007-9 Dosagem de Tripsina Imunorreativa 3.493 

02.02.11.009-5 Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro 3.412 

02.02.11.010-9 
Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em 
papel filtro 3.178 

02.02.11.011-7 
Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidase em amostras de 
soro 4 

T O T A L  20.481 

 
2.10. Visitas domiciliares  
 
De acordo com o plano terapêutico do paciente, equipe multidisciplinar que pode ser 
composta por representantes da nutrição, psicologia, enfermagem, serviço social e 
fisioterapia. 
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No  caso de  pacientes do Programa de Cuidados Paliativos  da Onco-Hematologia,  as  
visitas domiciliares são sempre  acompanhadas pela assistente social da Abrace. 
  
Neste mês foram realizadas 11 visitas domiciliares, sendo 4 a pacientes de cuidados 
paliativos, 5 a pacientes de diálise peritoneal e 2 a pacientes de fibrose Cística. 
 
 
2.11.  Serviços de análises clínicas realizadas no HAB e LACEN 
 
Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de 
laboratórios da   rede de   saúde do DF (HAB e LACEN), que   foram  valorados em       
R$ 3.231,02. 
 
 Abaixo, relação de exames realizados: 
 

CÓDIGO TIPO DE EXAME VALOR 
UNIT. QTE.  VALOR 

TOTAL 
LOCAL DE 

REALIZAÇÃO 

0202100030 Determinação de Cariotipo em Sangue Periferico (C/ 
Técnicas de Bandas) (Citogenética) 

        
160,00  0                 -    

HAB 0202020355 Eletroforese de Hemoglobina                 
5,41    0                 -    

0202010031-
HCB1 

HPLC (Cromatografia Líquida de Alta Performance 
de Hemoglobina) (**) 

                
-    0                 -    

  Sub Total - HAB   0                 -      

0202080048 Baciloscopia Direta P/ BAAR Tuberculose 
(Diagnóstica) 

            
4,20  6            

25,20  

LACEN 

020203hcb073 Carga Viral por PCR – HBV (**)                 
-    0                 -    

020203-HCB67 Ciclosporidium (**)                 
-    0                 -    

020203hcb72 Citomegalovirus IGM por PCR (**)                 
-    0                 -    

020203-HCB66 Clostridium nas Fezes (**)                 
-    0                 -    

020203-HCB70 Clostridium Tetani IGG no Soro (**)                 
-    0                 -    

0202030024 Contagem de Linfocitos CD4/CD8           
15,00  2            

30,00  

020203-HCB69 Cryptosporidium (**)                 
-    0                 -    

0202080080 Cultura de Bactérias para Identificação             
5,62  0                 -    

0202080110 Cultura para BAAR             
5,63  5            

28,15  

0202070050 Dosagem de Ácido Valproico           
15,65  6            

93,90  

0202070123 Dosagem de Barbiturados           
13,13  0                 -    

0202070158 Dosagem de Carbamazepina           
17,53  1            

17,53  

0202070182 Dosagem de Ciclosporina           
58,61  21       

1.230,81  
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0202070220 Dosagem de Fenitoina           
35,22  0                 -    

0202070298 Dosagem de Metotrexato           
10,00  14          

140,00  

0202060306 Dosagem de Prolactina           
10,15  0                 -    

0501080040 Dosagem de Sirulimo (Em Paciente Transplantado)           
52,33  2          

104,66  

0501080058 Dosagem de Tacrolimo (Em Paciente Trasplantado)           
52,33  21       

1.098,93  

020203hcb71 Influenza A (H1N1) (**)                 
-    0                 -    

020203-HCB68 Isospora Belle  (**)                 
-    0                 -    

0202030865-
HCB1 Leishimaniose Teste Rápido           

10,00  2            
20,00  

  Painel virologico qualitativo adenovírus                 
-    0                 -    

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

0202030814 Pesquisa de Anticorpos IGG Contra o Vírus da 
Rubeola 

          
17,16  22          

377,52  

0202030822 Pesquisa de Anticorpos IGG Contra o Vírus da 
Varicela-Herpeszoster 

          
17,16  0                 -    

0202030865-
HCB1 Pesquisa de Anticorpos IGM Antileishmanias           

10,00  0                 -    

0202030903 Pesquisa de Anticorpos IGM Contra Arbovírus           
20,00  0                 -    

0202030920 Pesquisa de Anticorpos IGM Contra o Vírus da 
Rubeola 

          
17,16  2            

34,32  

0202040135 Pesquisa de Rotavírus Nas Fezes           
10,25  0                 -    

0202031080 Quantificação de RNA do Vírus da Hepatite C         
168,48  0                 -    

0202030385-
HCB1 Sorologia para Tcanis - Toxocara Canis           

10,00  3            
30,00  

0213010569 Teste de Elisa IGG P/ Identificação De Parvovírus 
(Parvovirose) (*) 

                
-    6                 -    

0213010585 Teste de Elisa IGG P/ Identificação Do Vírus Do 
Sarampo 

                
-    18                 -    

0213010607 Teste de Elisa IGM P/ Identificação de Parvovírus 
(Parvovirose) (*) 

                
-    5                 -    

0213010615 Teste de Elisa IGM p/ Identificação Do Vírus Do 
Sarampo 

                
-    2                 -    

0202030296  HIV WESTERN BLOT - Confirmatório           
85,00  0                 -    

  Sub Total - LACEN  138 3.231,02   
  Total Geral  138 3.231,02   

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

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

Farmácia Ambulatorial 
Número de pacientes atendidos 2.782 

Número de receitas aviadas 2.681 
Número de itens dispensados 6.964 

Número de unidades dispensadas (SES + HCB) 187.309 
Número de unidades dispensadas adquiridas com recursos  

do Contrato de Gestão 
88.155 

Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF R$ 114.975,56 
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB  R$ 126.335,53 

Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB R$ 241.311,09 
Valor de medicamentos adquiridos no mês, com recursos do Contrato 

de Gestão, para abastecimento da Farmácia Ambulatorial, para fins 
de ressarcimento pela SES-DF 

R$ 72.875,10 

 

 
Abaixo, relação dos medicamentos e materiais dispensados pela Farmácia Ambulatorial 
no mês, adquiridos com recursos do contrato de gestão. A relação traz a informação do 
nome do medicamento/material e apresentação e o número de unidades dispensadas. 
 

Setembro/18 

   
Nr. Item  Nº unidades 

dispensadas 

01 ACICLOVIR (SODICO) 200MG - COMPRIMIDO 260 

02 AGULHA PARA CANETA P/ APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM 9.420 

03 AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDO 1.491 

04 ANALOGO DE INSULINA HUMANA ULTRA RAPIDA - CARPULE 3ML C/ APL 476 

05 AZITROMICINA (DI-HIDRATADA) 500MG - COMPRIMIDO 225 

06 AZITROMICINA 900MG SUSPENSAO ORAL 40MG/ML - FRASCO 22,5ML 14 

07 BECLOMETASONA (DIPROPI) 50MCG FR 200 DOSES SPRAY NASAL 352 

08 CANETA P/ APLIC INSULINA GRAD - 0,5/0,5 UND - (LUXURA) 1 

09 CANETA P/ APLIC INSULINA GRAD - 1/1 UND (ERGO) 1 

10 CARBAMAZEPINA SUSPENSAO ORAL 20MG/ML - FRASCO 100ML 855 

11 CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE 500MG DE CALCIO - COM 2.500 
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12 CARVEDILOL 3,125MG - COMPRIMIDO 345 

13 CICLOSPORINA 100MG - CAPSULA 15 

14 CLINDAMICINA (CLORIDRATO) 300MG - CAPSULA 96 

15 CLORETO DE POTASSIO SOL ORAL 60MG/ML  FR100ML C/DOS 50 

16 COMPLEXO B (POLIVITAMINICO) - DRAGEA 300 

17 DANAZOL 100MG - CAPSULA 110 

18 DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL 1MG/ML - FRASCO 100ML 214 

19 DOSADOR ORAL 10ML - COM ESCALA DE 0,5ML E 0,1ML 15 

20 FENOBARBITAL (SODICO) 100MG - COMPRIMIDO 1.900 

21 FENOXIMETILPENICILINA 80.000UI/ML - FRASCO 60ML 653 

22 FENTANILA (CITRATO) ADES TRANSD 25MCG/HORA (4,2MG/ADESIVO) 10 

23 FLUCONAZOL 150MG - CAPSULA 198 

24 FLUTICASONA AER OU SPRAY ORAL 50MCG/DS – FR 120 DOSES 49 

25 FOLINATO DE CALCIO 16,2MG (15MG ACID FOLINICO) - CAP/COM 2 

26 FUROSEMIDA 40MG - COMPRIMIDO 860 

27 HALOPERIDOL 1MG - COMPRIMIDO 960 

28 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - COMPRIMIDO 483 

29 IBUPROFENO SUSPENSAO ORAL GTS 50MG/ML - FRASCO 30ML 2 

30 IMIPRAMINA 25MG - DRAGEA 1.325 

31 LORATADINA 10MG - COMPRIMIDO 3.324 

32 LORATADINA XAROPE 1MG/ML - FRASCO 100ML 459 

33 MEBENDAZOL SUSP ORAL 100MG/5ML – FRASCO 30ML 23 

34 MEDROXIPROGESTERONA SUSP INJET 150MG/ML-FRASCO AMP 1ML 7 

35 METRONIDAZOL SUSP ORAL 200MG/5ML - FRASCO 3 

36 MONTELUCASTE (SODICO) 4MG GRANULO - ENVELOPE 420 

37 MONTELUCASTE (SODICO) 5MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL 1.560 

38 OXCARBAZEPINA SUSP ORAL 60MG/ML – FR 100ML C/ DOSEADOR 262 

39 OXIBUTININA (CLORIDRATO) XAROPE 1MG/ML - FRASCO 120ML 30 

40 POSACONAZOL SUSPENSAO ORAL 40MG/ML - FRASCO COM 105ML 2 

41 PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDO 4.920 

42 PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDO 2.863 

43 PROMETAZINA (CLORIDRATO) 25MG - COMPRIMIDO 320 

44 PROTEINA FORMULA PO TODAS AS IDADES - LATA 150G PROTEINPT 9 

45 RANITIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO ORAL 15MG/ML - FRASCO 120ML 205 
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46 SALBUTAMOL (SULFATO) SPRAY 100MCG/DOSE - FRASCO 200 DOSES 376 

47 SULFATO FERROSO 40MG - DRAGEA 1.300 

48 TIOGUANINA 40MG - COMPRIMIDO 250 

49 TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR 28.250 

50 URSODESOXICOLICO (ACIDO) 300MG - COMPRIMIDO 4.520 

51 VALPROATO DE SODIO 250 MG ACIDO VALPROICO - COMPRIMIDO 7.700 

52 VALPROATO DE SODIO 500 MG ACIDO VALPROICO - COMPRIMIDO 6.850 

53 VALPROATO DE SODIO XPE 250MG/5ML AC VALPROICO-FR100ML 1.157 

54 VARFARINA (SODICA) 5MG - COMPRIMIDO 100 

55 VORICONAZOL 200MG - COMPRIMIDO 63 

Total de Unidades Dispensadas 88.155 
 
 
A partir do mês de outubro de 2017 passou-se a informar, no Anexo I os “Itens 
adquiridos no mês para dispensação pela Farmácia Ambulatorial” a pacientes do HCB. 
 
2.13. Apresentação dos Dados de Produção Mensal  
  
O HCB registra, mensalmente, nos Sistemas de Informação do SUS, dados de produção 
referentes a BPA, AIH’s  e APAC’s. Encaminha-se, abaixo, cópia do recorte dos 
protocolos de entrega em meio magnético, relativos à competência do mês anterior e, 
no Anexo II, cópia completa dos comprovantes. 

 

 
BPA – Boletim de Procedimentos Ambulatoriais 
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AIH – Autorização Internação Hospitalar 

 

Para os serviços de Terapia Renal Substitutiva, o HCB envia as APACs para a Comissão 
de Nefrologia da SES-DF, que avalia e autoriza os procedimentos. Na sequência, são 
registrados no sistema SIA/SUS mas são glosados, uma vez que o HCB ainda não dispõe 
de habilitação, estando o processo em tramitação no Ministério da Saúde. 

 

 
APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade – HCB 

Conforme solicitado pela CACG, no Anexo III apresenta-se a relação de APAC´s de 
quimioterapias válidas no mês. 
 
2.14. Funcionamento das Comissões Hospitalares Permanentes  

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

Comissão  Periodicidade ago/2018 set/2018 
CRPP – Comissão de Revisão do Prontuário 
do Paciente 

Mensal 23.08 18.09 / 28.09 

CAFO – Comissão de Avaliação de 
Fornecedor  

Bimestral 14.08 27.09 

CPPMO – Comissão de Processamento de 
Produtos Médicos e Odontológicos 

Bimestral 30.08 - 

CRO – Comissão de Revisão de Óbitos  
Quando houver 

óbito 
- - 

CT – Comitê Transfusional  Bimestral - 28.09 

CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica 
e Produtos para a Saúde 

Mensal 29.08 25.09 
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CGRS – Comissão de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 

Bimestral 24.08 27.09 

CCI - Comissão de Controle de Infecção Mensal 29.08 25.09 

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

 
 

Corpo Funcional  Total 

Cedidos pela SES  72 

Contratados CLT 715 

Ativos 787 

 
 

2.15.2. Servidores Cedidos pela SES 
  

Relação dos Servidores Cedidos 
 

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

No Anexo V segue a relação com demonstrativo da folha referencial de pagamento dos 
servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser deduzido da parcela de custeio 
subsequente, no valor de R$ 1.295.839,29, já incluídos os encargos e provisões.  
 
Conforme pode ser observado, a folha referencial de pagamento de servidores cedidos 
apresenta um acréscimo muito significativo por refletir a movimentação de pessoal 
ocorrida no mês de julho em que os servidores que estavam lotados no IHBDF e em 
outras unidades tiveram a integralidade de suas cargas horárias alocadas no HCB, 
conforme estabelecido na Portaria GAB/SES 799/2018 de 30/07/2018. 
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Cabe lembrar que, conforme CG 01/2014, 19.1.1.1 item “d”, o valor da dedução 
“corresponderá ao valor que o CONTRATADO dispenderia para arcar com o salário e 
encargos do cargo ocupado pelo mesmo no HCB, em caso de uma contratação em 
regime celetista; ”. 
 
Registro de ponto de Servidores Cedidos 

    

Conforme solicitado pela CACG, no Anexo VI segue o registro de ponto dos servidores 
cedidos. Esclarece-se que o HCB sempre enviou e que manterá o envio desses 
documentos ao Núcleo de Pessoas da lotação de origem de cada servidor. 
 
Ressalta-se que não é possível fechar as folhas de ponto até o fechamento do relatório 
mensal de prestação de contas. Por esse motivo, encaminha-se sempre as folhas de 
ponto do mês anterior ao mês do relatório. 
 
2.15.3. Contratados CLT 
 
Relação dos Contratados CLT  
 
Conforme solicitado pela CACG, o Anexo VII apresenta relação com a quantidade de 
empregados, detalhados conforme CBO (Classificação Brasileira de Ocupações). 
 

Folha de pagamento dos Contratados CLT  
 
Conforme solicitado pela CACG, o Anexo VIII apresenta resumo da folha de pagamento 
dos empregados celetistas, assinado pela Diretoria de Recursos Humanos e pela 
Diretoria de Custos, Orçamento e Finanças. 
 
Divulgação de dados no Portal da Transparência (IN TCDF 02/2018) 
 
Em 14/06/2018, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), aprovou a Instrução 
Normativa nº 02/2018, que determina à SES/DF a divulgação de informações relativas 
aos contratos de gestão firmados com OS da área da saúde, com o detalhamento de 
despesas realizadas com recursos do Contrato de Gestão, envolvendo a divulgação da 
remuneração de cada um dos funcionários da OS, relação de despesas pagas a 
fornecedores no mês, assim como relação de contratos existentes. 

Considerando que restou dúvidas sobre os dados a serem apresentados à SES/DF para 
atendimento ao disposto IN 02/2018, o HCB encaminhou à CGCSS oficio nº 695 de 
10.09.2018 em que foi solicita esclarecimentos, sendo que até o fechamento deste 
relatório não se obteve resposta. 

 



21 
 

Demissões 
 
Conforme solicitado pela CACG, informa-se que no mês foram registradas 14 
demissões, sendo 12 por iniciativa do funcionário e 2 por iniciativa da instituição.  
 
Ações Trabalhistas  
 
Conforme solicitado pela CACG, informa-se que o ICIPE/HCB tem 8 ações trabalhistas 
em tramitação no TRT 10ª Região e 3 ações no MPT.  
 
2.15.4. Capacitação 
 
Conforme cláusula 6.1.16 do Contrato de Gestão 01/2014, cabe ao HCB: “promover 
ações de capacitação, treinamento e desenvolvimento dos profissionais contratados e 
cedidos para execução do presente Contrato de Gestão. ” 
 
No mês, foram realizadas ações de capacitação, treinamento e desenvolvimento para 
os profissionais contratados e servidores cedidos, que estão descritas no Anexo IX, 
acompanhadas das listas de presença e certificados, conforme o caso. 
 
 
Vale esclarecer que são realizados treinamentos internos e externos e visitas técnicas. 
Os primeiros seguem acompanhados de lista de presença, os externos de certificado 
de participação e as visitas técnicas de relatório. Pode ocorrer que em treinamentos 
externos os certificados sejam disponibilizados somente alguns dias após o término do 
treinamento e não ser possível enviar no relatório de prestação de contas do mês 
subsequente.    
  
2.15.5. Limite de gastos com pessoas 
 
Ressalte-se que, conforme disposto na cláusula 6.1.13 do CG 01/2014 o HCB deve: 
“observar na contratação e gestão de recursos humanos, os requisitos e parâmetros na 
legislação pertinente, sendo permitido, dada a especificidade dos serviços realizados, o 
limite das despesas com salários e encargos em até 70% do valor anual acumulado de 
custeio”. Após estudos que tomaram por base as referências legislativas correlatas, 
concluiu-se que a expressão recebe melhor interpretação se lida “o limite de despesas 
com salários e encargos é de 70% do valor da parcela para custeio somado no período 
de um ano”. Seguindo esse raciocínio, compreende-se que a sistemática para cálculo 
da Despesa Total com Pessoal – DTP é a soma do mês em referência com os 11 meses 
anteriores executados, tomando-se a média destes, de forma a apresentar uma real 
fotografia da evolução de execução físico-financeira. 
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Assim, com esse entendimento, nos últimos 12 meses (outubro/2017 a 
setembro/2018), atingiu-se a média de 61,3% de gastos com pessoas.  
 
 
3. METAS QUANTITATIVAS  
 
Conforme previsto no Contrato de Gestão 01/2014, as metas previstas para os Grupos I 
a VII terão como referência a produção nos dias úteis. 
 
Demonstra-se abaixo o quantitativo de produção apurada no mês de setembro, 
informando que foram computados 19 dias úteis e já consideradas as metas conforme 
o terceiro termo aditivo ao Contrato de Gestão 01/2014. 
 
 

 
 
4. METAS QUALITATIVAS  
  
Apresenta-se as metas de qualidade, bem como a pontuação para cada um dos 
indicadores, já computadas conforme o terceiro termo aditivo ao Contrato de Gestão 
01/2014 (DODF 18.12.2017). 
 

 Grupos de Assistência Meta Realizado 
 % realizado Pontos 

Assistência Ambulatorial         

GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades 6.088 6.136 100,8% 100 
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial 4.494 3.409 75,9% 35 
GRUPO III - Procedimentos Especializados 1.332 1.278 95,9% 414 
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos 726 827 113,9% 17 

GRUPO V - Exames Laboratoriais 20.639 18.976 91,9% 171 
GRUPO VI - Exames de Bioimagem 1.292 1.389 107,5% 90 
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia 56 91 162,5% 42 

Assistência Hospitalar         

GRUPO VIII - Saídas Hospitalares 55 58 105,5% 60 
GRUPO IX - Diárias de UTI - -     
GRUPO X - Diárias de Cuidados Paliativos  - -      
GRUPO XI – Cirurgias  - -      
GRUPO XII – Transplantes  - -      

TOTAL de pontos       929 
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INDICADOR Meta % Realizado  Pontos  

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

Disponibilizar 100% dos procedimentos 
pactuados por intermédio da Central de 

Regulação/SES/DF 
100% 100 

4.2. Satisfação dos 
Familiares de Pacientes 
do Hospital 

Garantir a satisfação dos responsáveis e 
familiares ≥ 75% de bom + ótimo 

97,3% 100 

4.3. Satisfação dos Pacientes 
Garantir a satisfação das crianças e 

adolescentes pacientes do Hospital ≥ 75% de 
bom + ótimo 

98,2% 200 

4.4. Ouvidoria 
Dar encaminhamento adequado a 80% das 

manifestações apresentadas 
86,0% 100 

4.5. Taxa de Infecção de sítio 
cirúrgico (ISC) 

Manter a taxa de ISC cirurgias limpas 
(herniorrafias) dos últimos 12 meses inferior 

ou igual a 1,0% 
0,0% 100 

4.6. Densidade de infecção 
de corrente sanguínea 
associada a cateter 
venoso central (IAVC) 

Manter a densidade de IAVC nos últimos 12 
meses inferior ou igual a 20/1.000 

10,9 100 

4.7. Taxa de Ocupação 
Hospitalar 

Manter a média de ocupação hospitalar ≥ 75% 77,1% 100 

4.8. Taxa de Ocupação 
Ambulatorial  

Manter a média de ocupação dos consultórios 
médicos ≥ 75% 

96,7% 100 

4.9. Média de Permanência 
Hospitalar  

Manter a média de permanência hospitalar dos 
últimos 12 meses ≤ 8 dias 

5,9 100 

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

 

Conforme pactuado com a Central de Regulação, por intermédio da CACG, para o mês 
deste relatório foram disponibilizadas à Central de Regulação primeiras consultas nas 
diversas especialidades médicas e exames diagnósticos, conforme quadro abaixo. 
 

Procedimento  Ofertado 
Consultas Médicas de Especialidades (*) 772 
BERA (*) 8 
Ecocardiografia (*) 95 
Holter (*) 19 
MAPA (*) 19 
Tilt test (*) 12 
Tomografia (*) 256 

Total 1181 
Meta: apresentar os dados 

(*) os quantitativos podem variar de acordo com a configuração mensal das agendas. 
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Além dos procedimentos pactuados, que são atualmente regulados pela Central de 
Regulação da SES/DF, mensalmente o HCB disponibiliza para unidades da Rede SES-DF: 
 

Exames ofertados  Número de vagas/ mês 

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

Total 169 
 

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

Avaliações Qte. 

Ótimo 312 
Bom 87 

Regular 9 
Ruim 1 

Péssimo 0 
Não consigo avaliar 1 

Total 410 
Total Bom + Ótimo 399 

% Bom + Ótimo 97,3% 
Meta: garantir a satisfação dos responsáveis e familiares ≥ 75% de Bom e Ótimo 



25 
 

 
 
4.3. Satisfação dos Pacientes 
 
O Contrato de Gestão prevê que seja mensurada a satisfação das crianças e 
adolescentes pacientes do hospital, por meio de pesquisa direta. Para cumprimento 
deste item, deverá ser atingido um índice de satisfação igual ou superior a 75% de 
avaliações qualificadas como Boa ou Ótima.  
 

Avaliações Qte. 

Bom/Ótimo 162 
Regular 3 

Ruim/Péssimo 0 
Total 165 

Total Bom + Ótimo 160 
% Bom + Ótimo 98,2% 

 
 
4.4. Ouvidoria 
 
Conforme previsto no Contrato de Gestão, o HCB deve dispor de Serviço de 
Ouvidoria, para registro e encaminhamento adequado de manifestações dos 
usuários da Unidade. O cumprimento da Meta vincula-se ao encaminhamento 
adequado de 80% das manifestações apresentadas, com resposta ao usuário. 
Entende-se por manifestações o conjunto de contatos recebidos por qualquer meio.  
 

Discriminação Qte 

Número de manifestações apresentadas no mês 143 
Número de manifestações encaminhadas 

adequadamente 
123 

Número de manifestações pendentes  20 
% de manifestações encaminhadas adequadamente 86,0% 

Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das manifestações apresentadas 

 
4.5. Taxa de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) 
 
No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia 25.09.2018 e a ata consta no Anexo XI. 
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O Contrato de Gestão prevê que seja mensurada a taxa de infecção de sítio cirúrgico 
(ISC), mantendo a taxa de ISC cirurgias limpas (herniorrafias) dos últimos 12 meses, 
inferior ou igual a 1,0%. 
 

ISC (*) 
Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico  

Qte 

Cirurgias limpas (herniorrafias) 524 
Número de ISC 0 

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

(*) ISC (dos últimos 12 meses): o cálculo da taxa de infecção de Sítio Cirúrgico (ISC), dos últimos 12 meses, tem 
como numerador o número de casos de infecção de sítio cirúrgico em procedimentos de herniorrafias, manifestada 
em até 30 (trinta) dias após a realização do procedimento (ou seja, do mês em análise e dos 11 meses anteriores), 
dividido pelo número total de herniorrafias limpas realizadas naquele período, expresso em percentual. A utilização 
de herniorrafias como referência para o cálculo da taxa de ISC em cirurgias limpas obedece a orientações da 
ANVISA, para que os hospitais realizem a vigilância dos procedimentos considerados limpos de maior relevância 
para o hospital. 

 
4.6. Densidade de Infecção de Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso 
Central  
 

IAVC (*) 
Densidade de Infecção de Corrente Sanguínea associada 

a Cateter Venoso Central 
Qte 

Número de pacientes c/cateter central/dia no mês 1.837 
Número de casos novos de IAVC nos últimos 12 meses 20 

Densidade de IAVC dos últimos 12 meses 10,9/1.000 
Meta: Manter a densidade de IAVC nos últimos 12 meses inferior ou igual a 20 

(*) IAVC (dos últimos 12 meses): o cálculo da Densidade mensal de IAVC tem como numerador o número de 
casos de infecções de corrente sanguínea associada ao uso de cateter venoso central observada nos últimos 12 
meses (ou seja, no mês em análise somados aos casos dos 11 meses anteriores), dividido pelo número de 
pacientes/dia em uso de cateter venoso central no período, expresso em 1.000 pacientes/dia em uso de cateter 
venoso central. 

 

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

Número de pacientes/dia 
no mês 

Número de leitos/dia Taxa de Ocupação  

366 475 77,1% 
Meta: Manter a média de ocupação hospitalar ≥ 75% 
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4.8. Taxa de Ocupação Ambulatorial 
 
Apresenta-se, no quadro abaixo, os dados que permitem aferir a taxa de ocupação 
dos consultórios médicos, entendida como a razão entre a capacidade utilizada e a 
capacidade instalada. 
 

Capacidade instalada Capacidade utilizada 
Taxa de Ocupação 

Ambulatorial  
300 turnos 290 turnos 96,7% 

Meta: Manter a média de ocupação dos consultórios médicos ≥ 75% 
(*) 12 consultórios no Pampa, em dois turnos/dia de 6 hs = 120 turnos por semana + 18 consultórios no Pantanal, 
em dois turnos/dia = 180 turnos por semana  
 

4.9. Média de Permanência Hospitalar 
 
Apresenta-se, abaixo, os dados registrados para mensuração da média de 
permanência hospitalar, obtida pela razão entre o número de pacientes/dia e o 
número de saídas hospitalares nos últimos 12 meses. 
 

Número de pacientes/dia 
no ano 

Número de saídas 
hospitalares no ano 

Média de Permanência (*) 

4.130 701 5,9 dias 
Meta: Manter a média de permanência hospitalar dos últimos 12 meses ≤ 8 dias 

(*) média de permanência hospitalar (dos últimos 12 meses): O cálculo tem como numerador o número de 
pacientes/dia nos últimos 12 meses (ou seja, no mês em análise, somados aos 11 meses anteriores), dividido pelo 
número de saídas hospitalares. 
 
 
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO  
 
 
5.1. Execução Financeira 
 
Os repasses recebidos da SES-DF na conta BRB 060.038.346-6, oriundos do Contrato de 
Gestão 01/2014 são separados, gerencialmente, em recursos para custeio e 
investimentos. Com a finalidade de garantir o controle dos saldos, os valores recebidos 
são aplicados em CDB em registros distintos e é efetivado o resgate de acordo com a 
necessidade de pagamento dos compromissos assumidos, possibilitando a conciliação 
dos valores de acordo com o seu destino. 
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5.2.   Custeio 
 
Para custeio, o mês de agosto de 2018 iniciou com o saldo de R$ 41.377.675,83 na 
conta bancária 060.038.346-6, mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial 
do Distrito Federal. 
 
Neste mês houve repasse pela SES-DF para custeio no montante de R$ 9.911.839,00 e 
o rendimento líquido de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15 
de janeiro de 1997, foi de R$ 174.466,20. Houve, também, o ingresso de recurso 
referente ao aluguel da cafeteria no valor de R$ 505,00, reembolso do ICIPE referente 
a salários no valor de R$ 5.566,22 e, por fim, o ingresso de R$ 400,20 referente à 
devolução de recursos de supridos, reembolso do plano de saúde por funcionário e 
outros. 
 
O valor total do desembolso de custeio foi de R$ 8.806.712,54. Assim sendo, o saldo 
bancário de Custeio, no final do mês foi de R$ 42.663.739,91. 
 
Nota: Incluiu-se, neste relatório de Setembro, o novo Fluxo de Caixa de Agosto de 
2018, com a inclusão dos rendimentos financeiros de aplicações referentes ao 
Custeio e ao Investimento, que foram disponibilizados pelo Banco BRB apenas no dia 
28/09/2018 e, portanto, alterando o saldo final de Agosto e o inicial de Setembro de 
2018. Além disso, para correção do saldo, incluiu-se o valor pago em Agosto aos 
estagiários no montante de R$ 34.510,35, de forma que o desembolso total com 
Custeio foi de R$ 7.787.199,10. 
 
 
5.3. Reserva Técnica 
 
 
O saldo da Reserva Técnica no dia 31.08.2018 foi de R$ 22.486.243,06, conforme 
demonstrado a seguir: 

 

DATA Nº DA 
APLICAÇÃO (*)

VLR. DA APLICAÇÃO RENDIMENTO 
PERÍODO

 IR  IOF  RESGATE  SALDO DA 
APLICAÇÃO 

 %RT S/ 
VALOR 

08/jun 45 3.300.000,00                    142.481,12     28.496,21 3.413.984,91               -                       0,0%
14/jul 46 2.000.000,00                    110.853,93     7.808,93   -      1.041.063,80               1.061.981,20        0,7%
03/out 51 4.000.000,00                    232.569,84     -            -      -                               4.232.569,84        2,6%
31/out 53 4.000.000,00                    208.001,48     -            -      -                               4.208.001,48        2,6%
30/jan 56 1.000.000,00                    35.548,49       -            -      -                               1.035.548,49        0,6%
19/mar 60 8.000.000,00                    222.224,32     -            -      -                               8.222.224,32        5,1%
27/mar 61 3.630.450,00                    95.467,73       -            -      -                               3.725.917,73        2,3%

TOTAL 25.930.450,00                  1.047.146,91  36.305,14 -      4.455.048,71               22.486.243,06      14,1%

VALOR ANUAL DO CONTRATO(**) 160.043.917,88    

RESERVA TÉCNICA DE CUSTEIO - Situação em 31/08/2018
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No processo de implantação do novo sistema de aplicações em CDB no BRB Banco de Brasília 
foram erroneamente creditados rendimentos a maior em 21/06/2018, na coluna RENDIMENTO 
BRUTO PERÍODO, conforme ofício abaixo. Como as informações de Junho e Julho já foram 
publicadas, deduzimos nestas aplicações que compõem a Reserva Técnica em 31/08/2018 o 
valor de R$ 15.760,72, para corrigir o saldo para a nova realidade. Adicionalmente, 
informamos que no total das aplicações, o valor da necessária dedução foi de R$ 32.536,38. 
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O saldo da Reserva Técnica no dia 28.09.2018 foi de R$ 22.586.790,02, conforme demonstrado 
a seguir: 
 

 
 
5.4. Investimento 
 
Para     investimento, o mês    de    setembro    de    2018    iniciou      com     o      saldo   
de R$ 12.844.831,28 na conta bancária 060.038.346-6 mantida junto ao BRB – Banco 
de Brasília, banco oficial do Distrito Federal. 
 
No mês, o rendimento de aplicações financeiras, conforme previsto na   IN   STN   nº 1, 
de 15 de janeiro de 1997, foi de R$ 45.309,98. 
 
O valor total do desembolso com investimentos em setembro, foi de R$ 674.408,73. 
Dessa forma o saldo bancário de Investimento, no final do mês, fica em R$ 
12.215.732,53. 
 
 
5.5. Fluxo de Caixa 
 
O relatório completo de execução financeira e execução fiscal, conforme modelo da 
Portaria 172/2011, bem como o extrato da conta bancária específica e o extrato de 
aplicações financeiras encontra-se no Anexo XII, contemplando a movimentação do 
mês. 
 
Apresenta-se abaixo o relatório sintético de execução financeira no mês, pelo critério 
de fluxo de caixa, ou seja, valores efetivamente recebidos e valores efetivamente 
pagos. 

DATA Nº DA 
APLICAÇÃO (*)

VLR. DA APLICAÇÃO RENDIMENTO 
PERÍODO

 IR  IOF  RESGATE  SALDO DA 
APLICAÇÃO 

 %RT S/ 
VALOR 

08/jun 45 3.300.000,00                    142.481,12     28.496,21 3.413.984,91               -                       0,0%
14/jul 46 2.000.000,00                    115.576,11     7.808,93   -      1.041.063,80               1.066.703,38        0,7%
03/out 51 4.000.000,00                    251.390,24     -            -      -                               4.251.390,24        2,7%
31/out 53 4.000.000,00                    226.712,60     -            -      -                               4.226.712,60        2,6%
30/jan 56 1.000.000,00                    40.153,14       -            -      -                               1.040.153,14        0,6%
19/mar 60 8.000.000,00                    259.170,64     -            -      -                               8.259.170,64        5,2%
27/mar 61 3.630.450,00                    112.210,02     -            -      -                               3.742.660,02        2,3%

TOTAL 25.930.450,00                  1.147.693,87  36.305,14 -      4.455.048,71               22.586.790,02      14,1%

VALOR ANUAL DO CONTRATO(**) 160.043.917,88    

RESERVA TÉCNICA DE CUSTEIO - Situação em 28/09/2018
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BASE: AGOSTO DE 2018

DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR
SALDO INICIAL 39.103.860,32       SALDO INICIAL 13.234.125,65       

INGRESSOS INGRESSOS
REPASSE SES - BRUTO 9.883.935,85          REPASSE SES - BRUTO -                            
OUTROS INGRESSOS/REND. APLIC. FINANC. 177.078,76             RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS 55.131,77                
DESCONTO CONTRATUAL - METAS -                            DESCONTO CONTRATUAL - METAS -                            
REPASSE SES - LÍQUIDO 9.883.935,85          REPASSE SES - LÍQUIDO -                            
TOTAL DE INGRESSOS 10.061.014,61       TOTAL DE INGRESSOS 55.131,77                

DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS
INSUMOS HOSPITALARES 600.138,44             EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO 354.308,82             

Material Médico Hospitalar 148.705,07             MÓVEIS E UTENSÍLIOS -                            
Drogas e Medicamentos 268.008,25             OBRAS 90.117,32                
Insumos Laboratório 169.579,57             TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS 444.426,14             
Gases Medicinais 13.845,55                

PESSOAL 4.912.696,71          SALDO INVESTIMENTOS 12.844.831,28
Pessoal CLT 2.988.747,37          
13º Salário -                            SALDO FINAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOS) 54.222.507,11
Pessoal Cedido SES -                            
Encargos 1.923.949,34          

OUTROS CUSTOS COM PESSOAL 504.385,26             SALDOS:
Cursos e Treinamentos 16.925,15                EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE 552.554,93             
Plano de Saúde dos Funcionários 457.175,41             EXTRATO BANCÁRIO APLICAÇÕES 53.669.952,14       
Vale Transporte 30.284,70                SALDO FINAL 54.222.507,07       

MATERIAIS 206.518,73             
Material de Informática 5.990,00                  
Material de Uso e Consumo 65.665,90                
Material de Manutenção 124.862,83             
Supridos 10.000,00                
Outros Materiais -                            

GASTOS GERAIS 1.563.459,96          
Serviços de Terceiros 1.445.568,03          

Serviço de Vigilância 213.868,26               
Serviço de Higienização e Limpeza 232.689,54               
Serviço de Alimentação 345.545,28               
Serviço de Lavanderia 10.958,20                 
Serviços de Informática 176.081,63               
Serviços Exames Laboratórios 53.528,69                 
Serviço de Esterelização 21.871,44                 
Serviço de Viagem e Estadia 4.051,97                   
Tributárias s/ NF 204.678,52               
Outros Serviços 182.294,50               

Água 34.756,56                
Energia Elétrica 76.688,94                
Telefone/Internet 1.045,80                  
Bancárias 4.419,90                  
Outros Gastos Gerais 980,73                      

TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO 7.787.199,10          

SALDO (CUSTEIO) 41.377.675,83

CUSTEIO INVESTIMENTO
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Note-se que no item Pessoal – Pessoal Cedido SES o valor está zerado, por não se tratar 
de desembolso. O valor para desconto na parcela subsequente está informado em 
outro item neste relatório. 
 
O valor total   de   custeio  do  HCB  no mês  foi  de   R$ 8.806.712,54,   acrescido    de 
R$ 1.295.839,30,  referente aos profissionais cedidos pela SES-DF e R$ 3.231,02 
referente ao    acordo    de    cooperação    com    as    unidades   da   rede    SES-DF,    

BASE: SETEMBRO DE 2018

DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR
SALDO INICIAL 41.377.675,83       SALDO INICIAL 12.844.831,28       

INGRESSOS INGRESSOS
REPASSE SES - BRUTO 9.911.839,00          REPASSE SES - BRUTO -                            
OUTROS INGRESSOS/REND. APLIC. FINANC. 180.937,62             RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS 45.309,98                
DESCONTO CONTRATUAL - METAS -                            DESCONTO CONTRATUAL - METAS -                            
REPASSE SES - LÍQUIDO 9.911.839,00          REPASSE SES - LÍQUIDO -                            
TOTAL DE INGRESSOS 10.092.776,62       TOTAL DE INGRESSOS 45.309,98                

DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS
INSUMOS HOSPITALARES 970.996,14             EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO 559.656,50             

Material Médico Hospitalar 173.937,04             MÓVEIS E UTENSÍLIOS -                            
Drogas e Medicamentos 514.639,08             OBRAS 114.752,23             
Insumos Laboratório 268.954,76             TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS 674.408,73             
Gases Medicinais 13.465,26                

PESSOAL 5.400.840,24          SALDO INVESTIMENTOS 12.215.732,53
Pessoal CLT 3.297.015,57          
13º Salário -                            SALDO FINAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOS) 54.879.472,44
Pessoal Cedido SES -                            
Encargos 2.103.824,67          

OUTROS CUSTOS COM PESSOAL 514.715,15             SALDOS:
Cursos e Treinamentos 19.384,25                EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE 234.152,81             
Plano de Saúde dos Funcionários 451.149,90             EXTRATO BANCÁRIO APLICAÇÕES 54.645.319,59       
Vale Transporte 44.181,00                SALDO FINAL 54.879.472,40       

MATERIAIS 338.750,09             
Material de Informática 9.491,00                  
Material de Uso e Consumo 80.759,87                
Material de Manutenção 246.499,22             
Supridos 2.000,00                  
Outros Materiais -                            

GASTOS GERAIS 1.581.410,92          
Serviços de Terceiros 1.457.922,55          

Serviço de Vigilância 193.688,31               
Serviço de Higienização e Limpeza 202.750,43               
Serviço de Alimentação 380.702,18               
Serviço de Lavanderia 10.621,05                 
Serviços de Informática 159.046,37               
Serviços Exames Laboratórios 78.205,33                 
Serviço de Esterelização 22.937,78                 
Serviço de Viagem e Estadia 4.372,59                   
Tributárias s/ NF 196.453,96               
Outros Serviços 209.144,55               

Água 35.428,84                
Energia Elétrica 79.964,33                
Telefone/Internet 2.505,06                  
Bancárias 4.935,72                  
Outros Gastos Gerais 654,42                      

TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO 8.806.712,54          

SALDO (CUSTEIO) 42.663.739,91

CUSTEIO INVESTIMENTO
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totalizando R$ 10.105.782,86. Deste montante, deve-se deduzir o valor dos 
medicamentos adquiridos com recurso de Contrato de Gestão,  para  abastecimento   
da   farmácia   ambulatorial    no   valor   de 72.875,10. 
 
No que se refere aos desembolsos com custeio, observa-se que os gastos com Insumos 
Hospitalares totalizaram R$ 970.996,14. O maior desembolso foi com o grupo Pessoal, 
no valor de R$ 5.400.840,24.   No grupo Outros Custos com Pessoal o desembolso   
total   foi de R$ 514.715,15. No grupo Materiais o desembolso foi de R$ 338.750,09 e, 
por fim, no grupo de Gastos Gerais, com desembolso total de R$ 1.581.410,92, 
destaca-se o desembolso com Serviços de Terceiros no valor de R$ 1.457.922,55. 
 
No que se refere   aos   desembolsos   com   investimentos, destaca-se   o   valor   de  
R$ 674.408,73 referente a equipamentos, direitos de uso e obras. 

  
 

5.6. Notas Fiscais  
 

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

 
 

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

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

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

DATA VECTO. DESCRIÇÃO PRESTADOR Nº NF VALOR
28/09/2018 Plano de Saúde Amil - Assistência Médica Internacional S/A 19075057 436.363,17     
28/09/2018 Plano de Saúde Odontológico Amil - Assistência Médica Internacional S/A 19039913 14.786,73       

451.149,90           
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Superintendente Executivo), mediante ordem bancária, tendo prazo certo para 
aplicação e para comprovação, com a finalidade de pagamento de despesas inerentes 
ao Contrato de Gestão 01/2014, referentes à aquisição de bens ou serviços de 
pequeno valor quando as circunstâncias não permitirem o processamento normal. 
 
Para realização da despesa são observados os princípios que regem qualquer tipo de 
gestão, ou seja, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a 
eficiência, bem como a aquisição mais vantajosa para o HCB.  O tipo de itens que 
podem ser adquiridos, valores e demais detalhes estão normatizados no HCB. A última 
atualização vigente é a Resolução 078, de 16.12.2015. 
 
Para concessão de auxílio financeiro exclusivamente para locomoção de paciente do 
HCB e de seu acompanhante até o hospital e deste à sua residência, dentro do 
território do Distrito Federal e Região do Entorno o HCB tomou por base o Decreto 
24.673/2004, que dispõe sobre o Suprimento de Fundos nas unidades de Saúde do 
Distrito Federal e a Portaria SES 490, de 12.12.2008. No HCB os critérios específicos 
estão normatizados na Resolução 079, aprovada pelo Colegiado Gestor em 16.12.2015. 
 
Em 2 de maio de 2016, visando o custeio excepcional de refeições para paciente 
ambulatorial e acompanhante, o HCB publicou a Resolução 086, aprovada pelo 
Colegiado Gestor em 27.04.2016, para concessão de auxílio pelo Serviço Social, em 
casos em que o paciente esteja em situação de vulnerabilidade social e preencha os 
requisitos previstos na Resolução. 
 
No  mês  de setembro de 2018  foi  disponibilizado   para   suprimento   o  valor  de  
R$ 2.000,00 
 
Vale esclarecer que as cópias dos pareceres das prestações de contas de cada suprido 
seguem anexadas aos comprovantes de adiantamento de suprimento de fundos. 
 
A apreciação da prestação de contas é realizada pelo titular da Controladoria com o 
“de acordo” do titular da DICOF – Diretoria de Custos, Orçamentos e Finanças do HCB.  

 
 

5.9. Associação dos Funcionários do HCB 
 
A AHCB-Associação dos Funcionários do HCB foi fundada em 17 de setembro de 2012, 
tendo por finalidade integrar e defender os interesses dos funcionários (CLT e cedidos) 
associados, por meio de promoção de eventos visando à qualidade de vida dos 
associados, busca por convênios, parcerias e outros benefícios que contribuam para o 
bem estar dos Associados, apoio e representatividade dos seus associados em suas 
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justas reivindicações coletivas, perante quaisquer entidades, em juízo ou fora dele, 
filiação a entidades, ligas e federações pertinentes observadas os dispositivos legais, 
estatutários e regulamentos aplicáveis a sua finalidade e manutenção, cooperação e 
harmonia entre os associados, estimulando o seu espírito associativo e sua valorização, 
integrando os funcionários do Hospital da Criança de Brasília José Alencar. 
 
A contribuição dos funcionários celetistas é descontada na folha de pagamento, 
considerando a autorização de cada associado no ato de sua adesão à AHCB e o valor é 
repassado à conta bancária da Associação. 
 
No mês,  o  valor  total  descontado  dos  funcionários  associados   da   AHCB   foi   de 
R$ 10.224,48 e o valor foi repassado à AHCB no dia 28.09.2018, conforme pode ser 
constatado no extrato bancário.  
 
5.10. Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas 
 
No Anexo XV estão os comprovantes de recolhimento de encargos previdenciários, 
trabalhistas, fiscais e comerciais, bem como as certidões negativas de: 
 
 

Documento Órgão emissor Válida até 
Certificado de Regularidade do 

FGTS – CRF Caixa Econômica Federal 15.10.2018 

Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas 

Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho 29.03.2019 

Certidão Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União 

Receita Federal 
PGFN 30.03.2019 

Certidão Negativa de Débitos 
Distrito Federal 

Secretaria de Estado da Fazenda 
Subsecretaria da Receita 

30.12.2018 

 
  
6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS  
 
Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1, item “e” do Contrato de Gestão 01/2014 informa-
se que, para que as devidas providências a cargo dessa SES-DF, conforme cláusula 
8.1.17, relaciona-se abaixo os bens recebidos no mês, que totalizaram R$ 101.584,50 e 
junta-se, no Anexo XV, as cópias das notas fiscais. 
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7.  ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB 

 
 

Ativação do Bloco II 

 

Durante o mês de setembro foi dado seguimento no processo de entrega do Bloco II à 
SES por parte da WFO, conforme explicitado no relatório do mês de agosto. Neste 
período as atividades de organização e treinamento foram intensificadas, bem como os 
preparativos para o cumprimento da Fase 1C, estabelecida no contrato de gestão, que 
prevê a transferência da Unidade de Internação Oncohematologia instalada no Bloco I 
para o Bloco II. Para tanto diversas ações foram realizadas no Bloco de Internação 
‘Golfinho’, tais como: 
 

x Instalação de cabeamentos, computadores, telefonia, televisores, suportes de 
soro, dispenseres de álcool e sabão, identificadores de leito, entre outros; 

x Organização de medicamentos, carrinhos de urgência e emergência, sala de 
procedimentos, posto de enfermagem, sala de recreação, estar familiar, entre 
outros; 

x Limpeza e Higienização, com identificação e alocação de lixeiras e preparação 
dos leitos com enxoval; 

x Teste dos sistemas elétrico, hidráulico, climatização e gases medicinais; 
x Organização das escalas e refinamento dos processos de trabalho. 

 
Pretende-se realizar a ativação dos 17 leitos da Internação Golfinho (leitos de 1 a 30) 
no início do mês de outubro.  
 
 
 
 

NOTA 
FISCAL

DATA 
EMISSÃO

DESCRIÇÃO QTDE.
 VALOR 
UNIT. 

DATA 
RECEBIMENTO

VALOR VALOR TOTAL

61090 09/08/2018 ASPIRADOR CIRÚRGICO COLIBRI 3    6.500,00 14/08/2018     19.500,00        19.500,00 
NEGATOSCOPIO CORPO INOX 3        925,00       2.775,00 
CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA 4    1.834,00       7.336,00 

9951 28/08/2018 ATIVOS DE REDE SEM FIO 40        672,21 31/08/2018     26.888,40        26.888,40 
765 28/08/2018 FREEZER VERTICAL 1    3.085,10 28/08/2018       3.085,10           3.085,10 

46314 29/08/2018 OXYLOG 300 PLUS VENTILADOR DE TRANSPORTE 1  42.000,00 31/08/2018     42.000,00        42.000,00 
     101.584,50 VALOR TOTAL

1730 21/08/2018 31/08/2018        10.111,00 
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Planejamento Bloco II 
 
UTI Pediátrica 
 
Em setembro o HCB dá continuidade ao planejamento para início do funcionamento da 
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. A frente deste planejamento estão Dra. Selma 
Harue Kawahara (médica Intensivista Pediátrica e Coordenadora Médica da UTI) e a 
enfermeira Mayra Melo, supervisora enfermagem da UTI. 
 
Ações realizadas: 
 

x Seguimento de processo seletivo para formação de cadastro reserva de 
médicos intensivistas, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos em enfermagem; 

x Elaboração de Plano de Treinamentos assistenciais englobando módulos teórico 
e prático; 

x Definição de protocolos medicamentosos para cadastro em biblioteca de 
fármacos; 

x Elaboração de protocolos assistenciais; 
x Previsto para 01/10/2018 o início das atividades de 15 profissionais enfermeiros 

para capacitação. 
 
CME 
 
Em setembro o HCB dá continuidade ao planejamento para início do funcionamento da 
CME. Há mais de 90 dias o hospital conta com a enfermeira Luana Machado, 
supervisora da Central de Material e Esterilização. 
 
Ações realizadas: 
 

x Definição de data para convocação de equipe assistencial aprovada em de 
processo seletivo para formação de cadastro reserva; 

x Inicio de execução de termos de referência para aquisição de insumos e 
instrumentais cirúrgicos; 

x Finalização de Plano de Treinamentos assistencial teórico e prático; 
x Ajustes na definição de fluxos e interações entre CME e áreas assistenciais; 
x Elaboração de protocolos. 
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Enfermeiros para Internações: Oncohematológica, Especialidades Clínicas e Cirúrgicas 
 
No mês foi dado continuidade ao processo de ambientação dos 28 novos enfermeiros, 
que foram contratados para atuarem nas internações clínica, cirúrgica e 
oncohematológica do Bloco II.  
 
Após passarem por 44h de treinamentos teóricos e 44h de simulação realística em 
laboratórios parceiros como parte da Trilha de aprendizagem do “In the job”, os 
profissionais estão atuando no IHBDF. O objetivo desta etapa da capacitação é o 
conhecimento aprofundado sobre o perfil dos pacientes atendidos, tanto no 7° andar 
como na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Os enfermeiros estão prestando 
assistência integral às crianças, e ainda realizando aprofundamento sobre 
Sistematização da Assistência de Enfermagem, estudo de medicamentos em pediatria 
(indicações, posologias, interações, efeitos esperados e efeitos adversos), e 
interpretação de exames laboratoriais e de imagem. A metodologia utilizada é o estudo 
de caso clínico. 
 
Na UTI Pediátrica os enfermeiros estão atuando em grupos de 3 ou 4. Já no 7° andar os 
grupos totalizam de 9 a 10 profissionais por período. Em agosto foram realizadas 4.928 
horas de treinamento em serviço. 
 

 
8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa  
 
Ensino 
 
Em setembro foram recebidos 26 novos residentes, 4 novos estagiários e 17 novos 
internos. Incluindo aqueles que iniciaram em meses anteriores e permaneceram, o 
total foi de 134 pessoas. 
 
Projetos de Pesquisa 
 
Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa o projeto: 
 

9  “Sindrome de Heterotaxia: relato de caso”; 

 
Laboratório de Biologia Molecular 
 
O laboratório de pesquisa em biologia molecular deu continuidade às pesquisas em 
andamento:  
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9 Estudo multi–institucional das Leucemias Infantis: contribuição dos marcadores 
imunomoleculares na distinção de seus subtipos e fatores de risco 
etiopatogêncos; 

9 Protocolo de Tratamento de Leucemia Linfoblástica Aguda da criança e do 
Adolescente – Foco da Doença Residual Mínima; 

9 Incorporação da tecnologia de MLPA (multiplex ligation dependente probe 
amplification) no rastreamento para detecção de alterações genético – 
moleculares Philadelphia- like e amplificação intrassômica do 21 em crianças 
com Leucemia Linfoide Aguda para intervenção precoce no tratamento; 

9 Desenvolvimento de tecnologia para confirmação precoce de doença falciforme 
e outras hemoglobinopatias em contexto de triagem neonatal: subsídio para 
intervenções clínicas, medidas preventivas e estudo epidemiológico; 

9 Diagnóstico e prevalência de Síndrome Linfoproliferativa Autoimune (ALPS) em 
crianças com doença linfoproliferativa crônica benigna atendidos em hospital 
pediátrico terciário; 

9 Investigação de metodologia HRM para detecção de mutação no gene GATA1 
como marcador molecular no diagnóstico da leucemia mieloide da Síndrome de 
Down.  
 

Registro Latino Americano de imunodeficiências primárias – LASID 
 
Em 2017, iniciou-se a inserção dos dados de casos de imunodeficiência primária 
atendidos no HCB, na base de dados do Registro Latinoamericano de Imunodeficiências 
Primárias - LASID: https://registrolasid.org/estatisticas.html. Atualmente, constam 96 
pacientes registrados. 
 
 
Telemedicina 
 
Foram realizadas no HCB 9 sessões de teleconferência de Oncologia Pediátrica, com 
discussão de casos clínicos:  
 
9 Grupo Amar-te: nos dias 6,13,20 e 27 de setembro; 
9 Grupo “Protocolo de tratamento do Linfoma Hodgkin em Crianças e 

Adolescentes (LHBRA2015) ”: nos dias 4,11,18 e 25 de setembro;  
9 Grupo “Casos Oncológicos Complexos”: no dia 11 de setembro. 

 
 
 
 
 

https://registrolasid.org/estatisticas.html
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Seminários de Pesquisa e Grupos de Estudo 
 
Foram realizados nos dias: 

 
9 7, 14, 21 e 28 de setembro - encontros do Grupo de Estudos de Neuro-

oncologia; 
9 12, 19 e 28 de setembro – encontro do Grupo de Estudos de Transtornos do 

Neurodesenvolvimento. 
 

Sessões Cientificas Temáticas 
 
Foram realizados: 
 
9 Equipe Onco-Hematologia: nos dias 6,13,20 e 27 de setembro; 
9 Equipe Alergia: nos dias 4,11,18 e 25 de setembro; 
9 Equipe Pneumologia: nos dias 6,13,20 e 27 de setembro; 
9 Equipe Endocrinologia: nos dias 4,11,18 e 25 de setembro; 
9 Equipe Odontologia: no dia 20 de setembro. 

 
 
Cursos 
 
Em 6 de setembro de 2018 foi realizado o treinamento “Aplicação de sequenciamento 
de nova geração para detecção de câncer infantil”. 
 
Trabalho Premiado 

 
O trabalho “Economia por aproveitamento de frascos múltiplas doses de 
medicamentos antineoplásicos em um hospital pediátrico”, de autoria da equipe da 
Unidade de Manipulação de anteneoplásicos (UMA), foi apresentado na Jornada 
Acadêmica de Farmácia da UNB (JFAR), alcançando o primeiro lugar na premiação. 

 
 
9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO 

 
Comunicação 
 
Em setembro o HCB foi mencionado pelo menos 19 vezes nos principais veículos de 
comunicação do DF. A TV Globo veiculou, em seu telejornal local DF1, uma matéria 
sobre o combate ao câncer infanto-juvenil, gravada no HCB. 
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O veículo que mais publicou matérias mencionando o Hospital da Criança foi o Correio 
Braziliense, dentre elas, duas sobre as eleições ao GDF, realização da campanha McDia 
Feliz e grupo de palhaços que atua no HCB. 

Redes Sociais 

No mês de agosto, a página do HCB no Facebook continuou suspensa, para se adequar 
à Lei Eleitoral e a Normativa nº 2, de 05/06/18, da Secretaria de Comunicação do 
Governo do Distrito Federal (GDF), que trata sobre a comunicação pública no período 
pré-eleitoral. 

Home Page 
 
O número total de sessões realizadas por usuários na Home Page em agosto foi de 
71.229 mil usuários. As páginas mais visitadas foram os referentes a ofertas de 
trabalho, compras e fale conosco. 

Em cumprimento à Lei Eleitoral e a Normativa nº 2, de 05/06/18, da Secretaria de 
Comunicação do Governo do Distrito Federal (GDF), que trata sobre a comunicação 
pública no período pré-eleitoral, a página de notícias do site precisou ser 
temporariamente suspensa. Mesmo a página de notícias estando fora do ar, ainda 
assim, alguns usuários clicam para entrar na página. Por isso, ela ainda aparece como 
uma das mais visitadas. 
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Eventos  
   
Eventos Institucionais 
 

9 24 de setembro – Associação Médica de Brasília – XI Encontro de Gestão: o 
evento reuniu o grupo de gestores do HCB, foi apresentado o 1º Encontro do 
Programa de Desenvolvimento de Gestores e os desdobramentos do processo 
de acreditação da ONA. 

 

 
Eventos Culturais 
 
 
9 4 de setembro – Coral do Colégio Militar: regido pelo tenente Azambuja e 

composto por alunos da escola; 

 

     
 

9 14 de setembro – Hospital do ursinho: o projeto proporciona as crianças o 
contato com o universo hospitalar onde elas eram os médicos e atendiam seus 
pacientes. 
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9 18 de setembro – Banda do exército; 

 

 
 
9 26 de setembro – Remédio Musical Especial: em sua nona edição, as crianças 

assistiram à apresentação do Coral Habeas Cantus, do Tribunal Regional Federal 
(TRF) 1ª região. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitas 
 
Visita técnica monitorada 
 

9 12 de setembro: 29 alunos de curso de técnico em Radiologia da Escola Técnica 
LS. 

 
 
Voluntariado  
 
O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em 
parceria com a ABRACE e o HCB fechou o mês com 232 voluntários atuando nos 
diversos grupos:  
 

Grupos de Atuação    Nº de Voluntários       

Alegria, Alegria  41 

Amigos da Alegria – Centro Cirúrgico 2 

Amigos da Alegria – Diálise 3 
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Amigos da Alegria – UTE 7 

Amigos do Leito 39 

Anjos em Ação 4 

Arte, Movimento e Expressão – AME 2 

Contadores de estórias 19 

Contadores de estórias itinerante 4 

Cuidando do Acompanhante 7 

Cuidando do Cuidador 1 

Doutores com Riso 16 

Jornalzinho 1 

Lojinha ABRACE 8 

Posso Ajudar?! 39 

Na pontinha do pé 4 

Sinfonia da Saúde 14 

Terapias Integrativas – BodyTalk 1 

Terapias Integrativas – Reiki 20 

Total 232 

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

 
Brasília DF, 15 de outubro de 2018 
 
 
 
 
Renilson Rehem 
Superintendente Executivo do Hospital da Criança de Brasília José Alencar 


