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ABREVIATURAS
ABRACE

-

Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças
Portadoras de Câncer e Hemopatias

AJL

-

Assessoria Jurídico Legislativa da SES-DF

ASPS

-

Ações e Serviços Públicos de Saúde

BPA

-

Boletim de Produção Ambulatorial

CR

-

Central de Regulação da SES DF

CACG

-

Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão

CG

-

Contrato de Gestão

DF

-

Distrito Federal

FNS

-

Fundo Nacional de Saúde

GDF

-

Governo do Distrito Federal

HAB

-

Hospital de Apoio de Brasília

HBDF

-

Hospital de Base do Distrito Federal

HCB

-

Hospital da Criança de Brasília José Alencar

HMIB

-

Hospital Materno Infantil de Brasília

HEMOCENTRO -

Fundação Hemocentro de Brasília

ICIPE

-

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

LACEN-DF

-

Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal

MPT

-

Ministério Público do Trabalho

MS

-

Ministério da Saúde

OMF/WFO

-

Organização Mundial da Família/World Family Organization

OS

-

Organização Social

SES-DF

-

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

PGDF

-

Procuradoria Geral do Distrito Federal

PNH

-

Política Nacional de Humanização

SIPAT

-

Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho

SISREG

-

Sistema de Regulação da SES DF

SINESP

-

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos

TNN

-

Triagem Neonatal

UNAPMIF

-

União Nacional das Associações de Proteção à Maternidade,
Infância e Família (Comitê Nacional Brasileiro da WFO/OMF)

WFO/OMF

-

World Family Organization/Organização Mundial da Família
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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório de gestão refere-se às atividades desenvolvidas no período
compreendido entre janeiro e dezembro de 2015 pelo Instituto do Câncer Infantil e
Pediatria Especializada - ICIPE para organização, implantação e gestão das ações de
assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar – HCB.
No Anexo 1 encontra-se a cópia do Contrato de Gestão 01/2014 – SES-DF celebrado
em 17.02.2014 com vigência a partir de 1º.03.2014 e, no Anexo 2 a cópia do extrato
publicado no DODF 39, de 20.02.2014.
No dia 25 de setembro de 2015 foi celebrado o primeiro termo aditivo ao Contrato de
Gestão 01/2014 (Anexo 3), publicado no DODF 190, de 1º.10.2015 (Anexo 4), do qual
se destacam as alterações:
Diminui o valor global do contrato de gestão para R$ 655.224.901,53. O
inicialmente previsto era R$ 737.660.940,00. Redução de 12,58%;
Reajusta em 7,7% o valor da parcela mensal, retroativo a março de 2015. Passa
de R$ 6.676.137,00 para R$ 7.190.199,55;
Cláusula 5.5.2 – altera a relação com a CACG, agora subordinada à SUPRAC;
Cláusula 5.9 - altera o plano de implantação (mantém 10 fases):
A fase 1 terá 3 subfases:
o mar 2014 a fev 2016 – operação do Bloco I
o mar a jun 2016 - preparação para abertura do Bloco II
o jul a set 2016 - transferência da atividade cirúrgica e do serviço de
internação do Bloco I para o Bloco II
A fase 2 terá início em outubro 2016, com a transferência da unidade de
pediatria do HBDF. A Fase 2 será iniciada 90 dias após a conclusão da obra e
recebimento do prédio pelo ICIPE;
Implantação total em 2 anos. Fase 10 - previsto para outubro 2018;
Cláusula 6.1.5 – prioriza as atividades assistenciais para pacientes do HCB e, de
acordo com possibilidade disponibilizar quantitativos pactuados com a CACG;
Cláusula 6.1.13 – complementa que o limite de despesas com salários e
encargos em até 70% será aferido pelo somatório de despesas do mês com os
11 meses anteriores;
Cláusula 9.2 – altera a disposição dos repasses para custeio;
Cláusula 9.4 – altera a disposição dos repasses para investimento sem alterar
o valor global (R$ 5 milhões em 2015 e R$ 15 milhões em 2016);
Cláusula 10.1 – altera o índice de reajuste para IPCA;
Outras alterações:
o Incluído hemoterapia no Grupo 3 de procedimentos.
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No Anexo 5 estão as cópias dos ofícios HCB de entrega regular dos relatórios mensais,
relativos ao período janeiro a dezembro de 2015.
2. O ICIPE
O ICIPE – Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada, associação de direito
privado, sem fins econômicos ou lucrativos, foi criado em 22.05.2009 pela Associação
Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias –
ABRACE, com o objetivo de promover assistência à saúde, mediante a prestação de
serviços hospitalares e ambulatoriais, com ênfase também no desenvolvimento de
ensino e pesquisa em saúde. Apresenta-se em anexo, cópias de:
Ato constitutivo do ICIPE (Anexo 6);
Ata da 25ª reunião do Conselho de Administração, de 22.05.2013, com eleição
e posse da Diretoria para o período 2013-2017 (Anexo 7);
Relação dos membros da Diretoria da OS e declaração de não exercício de
cargo de chefia ou função de confiança no SUS (Anexo 8);
Ata da 39ª reunião do Conselho de Administração, de 21.07.2014, com
alteração de endereço do ICIPE (Anexo 9);
Ata da 51ª reunião do Conselho de Administração, de 22.05.2015, que
atualizou o Estatuto (Anexo 10);
Ofício 28/2015-GOR/URTS/SEPLAG, de 8.07.2015 – o Conselho de Gestão das
Organizações Sociais-CGOS renovou o título de organização Social do ICIPE
(Anexo 11);
Relatório de Auditoria Independente sobre as demonstrações contábeis de
2014 (Anexo12);
Ata da 9ª e 10ª reunião do Conselho Fiscal – 2015 (Anexo 13);
Ata da 47ª à 50ª e 52ª à 60ª reunião do Conselho de Administração – 2015
(Anexo 14);
Ata da 15ª à 17ª Assembléia Geral – 2015 (Anexo 15);
Relação de Fundadores, Diretoria e Conselhos com respectivas datas de eleição
e períodos de mandato (Anexo 16).

3. O HCB – Hospital da Criança de Brasília José Alencar
3.1. Estrutura Organizacional
Apresenta-se, no Anexo 17, o Organograma aprovado pelo Colegiado Gestor em
24.06.2015.
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O Colegiado Gestor continua se reunindo semanalmente para deliberação de políticas,
diretrizes e estratégias do HCB e sua composição encontra-se no Anexo 18.
3.2. Membros da Diretoria
No Anexo 19 encontra-se a relação dos membros da Diretoria do HCB, com data de
posse no cargo e as respectivas declarações do não exercício de cargo de chefia ou
função comissionada no SUS.

4. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
4.1. Visita do Governador Rollemberg ao HCB
No dia 21 de janeiro o HCB recebeu a visita do Governador Rodrigo Rollemberg,
acompanhado pela Primeira Dama, Sra. Márcia Helena Rollemberg e pelo Secretário de
Saúde, Dr. João Batista de Sousa. Foram recepcionados pelo Superintendente
Executivo do HCB, Dr. Renilson Rehem, pela Diretora Técnica, Dra. Isis Magalhães, e
pela Presidente da ABRACE, Sra. Ilda Peliz.
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4.2. Política da Qualidade
Em janeiro teve início a divulgação da “Política da Qualidade” do HCB, por meio de
cartazes distribuídos em espaços estratégicos do Hospital.

4.3. Campanha de proteção contra insetos
Devido ao período de maior incidência de calor em Brasília e as obras ao redor do HCB,
no mês de janeiro houve uma presença considerável de insetos nas proximidades do
Hospital. Pensando nisso, foram instaladas telas protetoras nas janelas e
confeccionados cartazes para aplicação em portas e janelas, solicitando que as telas
permaneçam fechadas.
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4.4. Meta Qualitativa – Controle de Infecção Hospitalar
O Contrato de Gestão 01/2014 prevê, como uma das metas qualitativas, a
“Demonstração de funcionamento da CCIH e apresentação analítica de dados relativos
à área. Meta: Apresentar mensalmente ata de reunião e dados.”
O HCB realiza regularmente atividades para a melhoria da assistência e avaliação das
medidas utilizadas para controle e prevenção das infecções relacionadas à assistência
(IRAS) e, conforme informação constante em relatórios desde março de 2014, para
apresentação da meta foram elencados inicialmente 3 indicadores:
a) Taxa de Infecção de sítio cirúrgico (ISC): (nº de ISC em cirurgias limpas x 100 /
nº de cirurgias limpas). Para a apuração e monitoração deste indicador, utilizase como denominador o número de cirurgias de herniorrafias eletivas
realizadas em determinado mês e como numerador o número de casos de
infecções em sitio cirúrgico (ISC) neste universo, contabilizados até 30 dias após
a cirurgia. A aferição da evolução do quadro nos 30 dias após a realização da
cirurgia é realizada por consulta telefônica e verificação de prontuário médico.
Por esse motivo informa-se, no mês, o dado relativo ao mês anterior;
b) Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC): (nº de pacientes com cateter
central-dia no mês / nº de pacientes-dia no mês); e
c) Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter
venoso central (IAVC): (nº de casos novos de IAVC no mês x 1000 / nº de
pacientes dia com cateter central-dia no mês).
O HCB apresenta também, no relatório mensal, ata de reunião realizada pela CCIH.
Por um lapso, desde março de 2014 o HCB vinha informando os dados de ISC do mês
anterior como se fossem do mês em curso do relatório.
Diante do exposto apresenta-se, abaixo, tabela com os dados corretos de ISC, CVC e
IAVC de março de 2014 a janeiro de 2015.
Controle
de
mar/14
Infecção
Hospitalar

abr/14

mai/14

jun/14

jul/14

ago/14

set/14

out/14

nov/14

dez/14

jan/15

ISC

6,3%

2,2%

0,0%

3,7%

4,8%

3,6%

0,0%

2,4%

0,0%

3,7%

0,0%

CVC

25,0%

30,0%

25,0%

33,0%

22,4%

12,0%

11,5%

16,8%

24,7%

23,5%

24,6%

IAVC

2,20%

1,04%

0,00%

1,17%

1,18%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,22%

0,00%
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4.5. Decisão do TCDF publicada em 25.02.2015
Foi publicada no DODF 39, de 25.02.2015, decisão favorável do TCDF, por
unanimidade, sobre o processo 24165/2011, acerca da qualificação do ICIPE como
Organização Social e da regularidade da celebração do Contrato de Gestão 01/2011.

4.6. Ouvidoria da Saúde - sistema TAG - atraso na tramitação das manifestações
No mês de fevereiro foram recebidas poucas manifestações registradas no TAG, em
virtude de problemas na tramitação na Ouvidoria da Saúde. Muitas foram recebidas
com atraso como, por exemplo, no dia 25 de fevereiro foi recebida manifestação
registrada no TAG no dia 27 de janeiro. Tem-se realizado contato quase que diário
solicitando prioridade nas manifestações dirigidas ao HCB, tendo em vista a
preocupação constante com o atendimento e satisfação do usuário, além da
necessidade de cumprimento de meta prevista no Contrato de Gestão.
No dia 30 de abril foi recebido e-mail do NCO-Ouvidoria SES-DF informando que após
queixas sobre o funcionamento do TAG, foi realizado contato com a Ouvidoria do GDF,
que informou a existência de problema no funcionamento dos equipamentos
(servidores de internet) da SEGAD - Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e
Desburocratização do DF, impactando tanto no TAG como em outros sistemas do GDF
que dependem da internet. Foi ressaltado que a solução foge da esfera da SES-DF ou
da Ouvidoria do GDF.
Destaque-se que o problema nos servidores de internet do GDF causa atraso no envio
das manifestações dirigidas pela SES-DF ao HCB e pode afetar o resultado da meta no
mês, assumida pelo HCB.

4.7. Relatórios trimestrais CACG
Em 23.01.2015 foram publicados no DODF 18, páginas 37 a 40, extratos dos relatórios
trimestrais circunstanciados da CACG sobre as parcelas de repasses financeiros, metas
físicas e funcionais da execução contratual, referentes ao primeiro trimestre de 2014
(março, abril e maio) e ao segundo trimestre de 2014 (junho, julho e agosto).
Em 06.02.2015 o HCB encaminhou à CACG o OF. SUPEX 092/2015, com
esclarecimentos e considerações a uma serie de pontos contidos nos relatórios
publicados.
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Em 19.02.2015, o HCB recebeu o Despacho CACG s/n, de mesma data, em resposta ao
OF. SUPEX 092/2015.
Informa-se que estão sendo providenciados os documentos, justificativas e respostas
às questões levantadas.

4.8. Ofícios encaminhados à SES-DF
Conforme entendimento com a CACG no dia 18.02.2015, o HCB passou a informar, no
relatório mensal, relação dos ofícios encaminhados no mês aos diversos órgãos da SESDF, para melhor comunicação e controle dos assuntos tratados.

4.9. Notificação Recomendatória do MPT
Em 13.08.2014 o HCB participou de audiência pública, focada em Segurança do
Trabalhador, realizada pelo MPT-Ministério Público do Trabalho, em que participaram
representantes de hospitais públicos e privados, além de sindicatos e conselhos de
classe. Foram palestrantes 3 médicos e uma bióloga, todos especialistas no assunto.
Cada um dos hospitais recebeu um envelope nominal com uma recomendação. Para o
HCB foi a Notificação Recomendatória 17.188/2014, dando o prazo de 90 dias para
cumprimento das normas contidas na NR-32.
De imediato foram tomadas providências para cumprimento dos itens relacionados
que ainda não vinham sendo cumpridos pelo HCB.
Em 12.02.2015 o HCB recebeu o Ofício nº 8429.2015/CODIN, solicitando confirmação
das ações implementadas com base na NR-32, elencadas na Notificação
Recomendatória 17.188/2014.
Em 17.03.2015 o HCB encaminhou ao MPT o Ofício SUPEX 210/2015, informando do
integral atendimento às orientações e cumprimento das recomendações recebidas,
listou as ações implementadas e anexou prova documental.

4.10. Reunião Conselho Gestor das Organizações Sociais (CGOS)
Com o objetivo de conhecer o HCB e discutir o modelo de Organização Social como
alternativa de gestão, o CGOS – Conselho Gestor das Organizações Sociais, órgão da
Secretaria de Planejamento e Gestão do DF, reuniu no HCB, no dia 27 de março,
representantes de várias Instituições do Governo do DF e contou, inclusive, com a
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participação do Secretário Adjunto de Saúde, Dr. Rubens Iglezias. Após a reunião, os
participantes visitaram o Hospital. Foram recebidos pelo Diretor Presidente do ICIPE,
Newton Alarcão, pela Presidente da ABRACE, Ilda Peliz e pelo Superintendente Adjunto
do HCB, Gilson Andrade.

4.11. VII Encontro de Gestão do HCB
No dia 23 de abril o HCB promoveu o VII Encontro de Gestão, em que participaram 65
funcionários, tendo como principais temas o resultado da pesquisa de clima realizada
no início de 2015 e a gestão por competências. Foram desenvolvidos trabalhos em
grupo com definição de competências essenciais e gerenciais, de acordo com as
diretrizes do HCB.

4.12. CAPCO – Congresso de Atualização em pediatria do Centro-Oeste
Ocorreu em Goiânia (GO), de 20 a 23 de maio, o primeiro Congresso de Atualização em
Pediatria do Centro-Oeste, para unir os pediatras e estimular sua atualização na área,
favorecendo a própria valorização. A Dra. Elisa de Carvalho foi a Presidente da
Comissão Científica e onze especialistas do HCB proferiram palestras e ministraram
aulas.
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4.13. Programa de Qualidade de Vida no Trabalho HCB+
O Programa Qualidade de Vida no Trabalho foi lançado no dia 11 de junho de 2015,
com uma feira de nutrição, em que os funcionários tiveram a oportunidade de verificar
a Glicemia Capilar e o IMC (índice de massa corpórea). A iniciativa havia sido aprovada
pelo Colegiado Gestor em fevereiro de 2014, dentro do pilar estratégico da área de
Recursos Humanos: foco na saúde e bem estar do funcionário.
Foi disponibilizado um painel para que todos pudessem sugerir um nome para o
programa, bem como ações a serem implementadas.

As sugestões de nome foram consolidadas e uma votação foi realizada para a escolha
do nome: HCB+.
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O Programa tem o objetivo de integrar, reconhecer e estimular o comprometimento
dos funcionários e está estruturado em quatro pilares: cultura e lazer, esporte, saúde e
cidadania.
Pouco a pouco as ações estão sendo colocadas em prática, a fim de contribuir para a
aquisição de hábitos saudáveis e equilíbrio entre vida pessoal e profissional refletindo
diretamente na qualidade do serviço prestado pelos funcionários.
Cultura & Lazer
Agenda cultural
Aniversariantes do mês
CineHCB+
Saúde
Dicas de saúde
Dicas de nutrição
Campanha Antitabagismo
Momento de oração
Momento de gratidão
Outubro rosa
Novembro azul
Dezembro laranja
Pró mamãe e bebê
Esporte
Convênio com academia
Corrida e caminhada
Cidadania
Dicas de recolocação profissional
Campanha Gentileza gera gentileza
Campanha McDia Feliz

4.14. Dia do Pediatra – 27 de julho
No dia 27 de julho o HCB comemorou o dia dedicado ao Pediatra com um encontro
para os médicos especialistas, que contou com a exibição de um vídeo produzido
internamente com imagens, cartazes e agradecimentos feitos pelos pacientes. Os
detalhes nos desenhos emocionaram a todos. Houve pronunciamento do
Superintendente Executivo, Dr. Renilson Rehem e a Diretora Técnica, Dra. Isis
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Magalhães, fez um agradecimento especial e leu um texto de José Teles, da Academia
Cearense de letras:
“Em medicina, somente quem tem muito amor a dar, escolhe
pediatria como especialidade. Os pediatras, diz a lenda,
falam com Deus. Fazem seu diagnóstico através de uma
semiótica ainda púbere, retirada da aura dos anjos ou do
gesto incipiente do simbólico balbucio. Estes especialistas
prescindem da fala para o diagnóstico, viajam além dos
olhos, têm a leveza do beija-flor e a mão é pluma que cai,
transformando o gesto em tolerância e carícia. Na criança, a
dor, a mímica, a careta, o riso, o choro, a cor, o sabor, a
lágrima têm uma interpretação fora dos tratados da
semiologia tradicional. E somente quem tem n’alma a
permissão e o endosso de Deus, pode examinar a leveza do
gesto, a complacência do olhar, a permissividade do sorriso,
a mudez transitória, para conceber na criança, a certeza do
diagnóstico e da terapêutica. Bastaria esta graça, este
império de decências para colocar o pediatra bem mais perto
de Deus. Amém!”
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4.15. Bloco II - Cápsula do tempo
No dia 9 de setembro houve solenidade de inauguração oficial da obra do Bloco II, que
contou com a presença do Governador Rollemberg e esposa, Dra. Deisi Kusztra,
presidente da WFO-World Family Organization, Sra. Ilda Peliz, presidente da ABRACE,
Sr. Fábio Gondim, Secretário de Saúde, Sr. Julio Peres, Secretário de Infraestrutura, Sr.
Newton Alarcão, Diretor Presidente do ICIPE, Dr. Renilson Rehem, Superintendente
Executivo do HCB e duas deputadas distritais, dentre outras autoridades. No evento, foi
“enterrada” uma cápsula do tempo (tubo de pvc hermeticamente fechado), para ser
aberta daqui a 50 anos. A cápsula guarda documentos sobre a história do HCB, plantas
arquitetônicas do Bloco II e cartas com expectativas de funcionários e pacientes para
o futuro do hospital.
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4.16. Semana da Pátria
O HCB comemorou com as crianças a Semana da Pátria, de 7 a 11 de setembro,
promovendo atividades diversas: desenhos da bandeira do Brasil, montagem de
painéis, confecção de bandeirinhas e participação na apresentação da Banda de
Música do Batalhão de Polícia do Exército Brasileiro.

4.17. Semana da primavera
Os pacientes do HCB comemoraram a entrada da primavera com atividades de pintura
coletiva nos vidros das brinquedotecas com motivos primaveris, dobradura de flores,
brincadeira “A linda rosa juvenil” e desfile da primavera, dentre outras.
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4.18. 2º Encontro de Farmacêuticos do DF
O HCB foi classificado em 1º lugar na categoria “”Experiência Profissional Relevante”
no prêmio concedido no 2º Encontro de Farmacêuticos do DF, no I Congresso de
Farmácia no Distrito Federal, que ocorreu nos dias 23 a 25.09.2015.

4.19. Errata relatório mensal agosto 2015 item 4.9 – Metas Qualitativas - Registro
Hospitalar de Câncer - RHC
No relatório do mês de agosto, no item 4.9 – Metas Qualitativas - Registro Hospitalar
de Câncer - RHC foram informados 31 casos novos de câncer. No entanto, faz-se
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necessária correção, pois dois deles não foram confirmados, ficando um total de 29
casos novos de câncer confirmados no mês de agosto de 2015.

4.20. Considerações sobre o Ofício 004/2015 CACG 001/2014, de 18.09.2015
O HCB recebeu em 25.09.2015 o Ofício 004/2015 CACG 001/2014 de 18.09.2015, que
analisa o cumprimento das metas qualitativas e quantitativas referentes ao Contrato
de Gestão 001/2014, no período de janeiro a junho de 2015.
O HCB analisou os apontamentos ali elencados, com o objetivo de apurar e elucidar as
divergências, para resposta formal à CACG, via ofício.
Preliminarmente, o HCB destacou e discordou de dois pontos relatados no ofício:
1.

Em seu primeiro parágrafo: “...identificou divergências entre os dados informados
e os constantes nas bases de dados dos Sistemas de Informação do Ministério da
Saúde.”

A Cláusula 17 do Contrato de Gestão 01/2014 que trata do “Acompanhamento e da
Validação de Resultados” prevê que “.... A produção ficará sujeita à validação da CACG
da SES-DF, podendo (grifo nosso) esta lançar de auxílio captado através de subsídios
fornecidos pelas informações lançadas nos Sistemas do SUS-DF(SIH e SIA) e
eventualmente complementada por vistorias técnicas in loco”.
Dessa forma, o nosso entendimento e também da CACG em discussões anteriores, é
que as informações dos Sistemas do SUS-DF devem servir apenas como fonte de
consulta e não devem prevalecer como resultado final.
2.
Em seu segundo parágrafo: “...foram identificadas as divergências nas
informações fornecidas de diversos grupos de procedimentos conforme identificadas
na tabela 01, que impactam no cumprimento das metas quantitativas do CG no.
001/2014.”
Em levantamento preliminar realizado pelo HCB, mesmo com as divergências
verificadas, os quantitativos levantados pela CACG não impactam no cumprimento de
metas. No período avaliado, as metas de todos os grupos foram superadas,
excetuando-se o Grupo I que superou o limite mínimo de 90%, à exceção do mês de
junho, que ficou em 89,6%, porém sem reflexo no total da pontuação.
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4.21. Semana da Criança
De 6 a 13 de outubro o HCB comemorou a Semana da Criança. O hall do Hospital foi
montado como um circo com picadeiro para receber as diversas atrações e
brincadeiras. Houve shows, oficina de jogos de mesa (xadrez, dominó, damas e
outros), oficina de desenhos e dobraduras, oficina de jogos interativos (totó, boliche e
outros), conto dos contos, oficina de desenhos sobre contos infantis e contação de
histórias. Apresentaram-se músicos, grupos teatrais e mágicos. Toda a estrutura física
foi montada com o apoio de empresas locais e a programação realizada por grupos de
voluntários, sem nenhum custo para o HCB.
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4.22. Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal-FAPDF - Edital 03/2015 Demanda Espontânea
No dia 21 de outubro a FAPDF publicou no DODF o resultado preliminar do Edital
03/2015 - Demanda Espontânea. O projeto intitulado “Identificação de alterações
genético-moleculares com consequente atividade fosforilativa em pacientes pediátricos
portadores de leucemia linfóide aguda de linhagem b - subsídio para decisões
terapêuticas de incremento dos índices de sobrevida”, submetido pela equipe do HCB e
coordenado pelo Dr. José Carlos Martins Córdoba, foi preliminarmente selecionado e
contemplado com R$ 95.282,52.

4.23. DRE Contábil – a partir de outubro de 2015
Conforme OF. SUPEX 2.055/2015, de 19.10.2015, o DRE é um relatório contábil que
obedece ao princípio do regime de competência, ou seja, as operações devem ser
registradas no período em que ocorrem, independente do recebimento ou
pagamento.
A demonstração do Fluxo de Caixa indica quais foram as entradas e saídas efetivas de
dinheiro no caixa durante um determinado período, ou seja, os valores efetivamente
recebidos e aqueles dispendidos para a operação do Hospital.
Desta forma, visando facilitar o processo de análise dos documentos por parte da
CACG e evitar o retrabalho com conciliações desnecessárias, a partir do mês de
outubro de 2015 o DRE não foi mais anexado ao relatório de gestão, tendo em vista
que não se trata de um relatório indispensável para a prestação de contas.
Enfatiza-se que continua sendo enviado o Fluxo de Caixa, documento indispensável
para a análise da prestação de contas.

4.24. 4º aniversário do HCB
No dia 23 de novembro o HCB completou seu quarto aniversário. Vale relembrar que,
por força do Contrato de Gestão 001/2011, celebrado em 28.06.2011, o ICIPE tinha 90
dias para entrar em funcionamento e, assim, a partir de 1º de julho iniciaram-se os
preparativos com a contratação de pessoas, aquisição de bens, materiais e
medicamentos e todo o necessário para a abertura. No dia 26 de setembro, 90 dias
após a celebração do acordo, foram atendidos os primeiros pacientes, no ambulatório
de Onco-Hematologia cumprindo, assim, o prazo previsto no contrato de gestão. No
dia 3 de outubro foram transferidos os ambulatórios de Pediatria do Hospital de Base e
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o Núcleo de Onco-Hematologia Pediátrica do Hospital de Apoio. Tudo isso só foi
possível pela incansável dedicação da equipe de trabalho inicial, da ajuda incondicional
da ABRACE e do apoio logístico do Hospital de Apoio.
Mesmo já estando em funcionamento, a inauguração oficial, que contou com a
presença do Ministro da Saúde, do Governador do DF e esposa, Secretário de Saúde,
diretores de hospitais da Rede e diversas autoridades, ocorreu no dia 23 de novembro
de 2011.
Para comemorar o quarto aniversário, o HCB promoveu apresentações musicais,
atividades com os pacientes e mesas redondas com os temas “Gestão de Orçamento e
Custos Hospitalares” e “Atenção Ambulatorial Especializada no Contexto das Redes de
Atenção à Saúde”, que contaram com forte participação de ouvintes, convidados
externos e autoridades da Secretaria de Saúde do DF.
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Dentre as comemorações, a ABRACE organizou e promoveu solenidade em
homenagem à Dona Mariza Gomes, viúva do ex-Vice-Presidente da República José
Alencar, por seu inestimável trabalho à frente de inúmeros eventos para captação de
recursos para a construção do prédio do Bloco I do HCB. O evento contou com a
participação do Governador Rodrigo Rollemberg e esposa, do Secretário de Saúde,
Fábio Gondim, outras autoridades e convidados.

4.25. Ornamentação de Natal
Em dezembro o HCB, especialmente o hall de entrada, foi todo ornamentado para o
Natal. O projeto foi elaborado e totalmente doado pela arquiteta Deborah Pinheiro e
lojistas do Casa Park, de Brasília.
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Buscando propiciar brincadeiras e diversão aos pacientes, a semana de Natal, de 14 a
23 de dezembro, contou com uma programação repleta de atrações como mágico,
teatro, corais, apresentação de dança e distribuição de presentes.

Os voluntários participaram ativamente das festividades natalinas.

4.26. Convênios e Acordos de Cooperação vigentes em 2015
Desde o início de seu funcionamento, o HCB vem celebrando convênios, acordos e
termos de cooperação no sentido de compor parcerias para buscar melhor
atendimento aos objetivos do contrato de gestão. Em 31 de dezembro de 2015
estavam vigentes:
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INSTITUIÇÃO
Fundação Universidade
de Brasília - FUB

VIGÊNCIA
INICIAL

OBJETO

Concessão de estágio obrigatório aos alunos do curso
de graduação em Psicologia, integrando treinamento
03/04/2012
prático, aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e
de relacionamento humano
Assegurar o fornecimento de hemocomponentes pela
14/12/2012
FHB para atendimento de transfusões dos mesmos

Fundação Hemocentro
de Brasília
Laboratório QuímicoFarmacêutico Bergamo Realização de estudo clínico para comparar hormônios
Ltda (AMGEN Inc. de crescimento humano recombinante em crianças
Eurotrials Scientific
com déficit de crescimento
Consultants LTDA)
Doação do medicamento Tobramacina inalatória para
Novartis Biociências S/A
utilização em programa de acesso expandido
Realização de estágio obrigatório no HCB, com visitas
Universidade Católica de
institucionais e prática de disciplinas curriculares aos
Brasília - UCB
alunos de graduação do curso de Medicina
Fundação Universidade Concessão de atividades práticas e estágio curricular
de Brasília - FUB
obrigatório aos alunos do curso de graduação em
(Campus Ceilândia)
Saúde da Faculdade de Ceilândia/UNB
Banco Regional de
Brasília - BRB

23/04/2013

22/07/2013
03/02/2014

24/02/2014

Comodato de área interna para instalação e
manutenção de Terminal Automático de Atendimento 01/04/2014
(ATM) bancário

Hospital de Câncer de
Desenvolvimento da oncologia, mediante pesquisas
Barretos - Fundação Pio
conjuntas, rede de colaboração e promoção da
XII
educação por intermédio de Planos de Trabalho
Fundação Universidade
Disciplinar o HCB como campo de estágio em serviço
de Brasília / Hospital
para residentes e desenvolver estágio obrigatório para
Universitário de Brasília
estudantes, incluindo Internato
- FUB/HUB
Aprimoramento do ensino, pesquisa e extensão da
Hospital Geral Roberto
residência médica em ambas as instituições por meio
Santos
de intercâmbio de atividades
Promover a cooperação técnico-científica e
Hospital Sírio Libanês
assistencial e tratamento em colaboração no serviço
de radioterapia do HSL
Realização de estágio curricular obrigatório, pesquisas
Centro de Ensino
e desenvolvimento institucional, de recursos
Unificado de Brasília humanos, científicos e tecnológicos, uso
UniCEUB
compartilhado de materiais e instalações e outros
Faculdade de Medicina Estágio Curricular Eletivo no HCB mediante realização
de Ribeirão Preto - USP
de atividades teóricas e práticas
Promoção pelo HCB da complementação de atividades
a residentes multiprofissionais matriculados no
Universidade Federal do
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde
Espírito santo - UFES
do Hospital Universitário Cassiano Antonio
Mores/Centro de Ciências da Saúde da UFES
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19/05/2014

13/06/2014

15/06/2014

11/08/2014

14/10/2014

06/01/2015

01/02/2015

Hospital Universitário
Maria Aparecida
Pedrossian
Hospital Heliópolis

Hospital Federal da
Lagoa - HFL

Promoção pelo HCB da complementação de atividades
a médicos residentes matriculados no Programa de
23/04/2015
Residência Médica do Hospital Universitário Maria
Aparecida Pedrossian
Promoção pelo HCB da complementação de atividades
a médicos residentes matriculados no Programa de
17/06/2015
Residência Médica do Hospital Heliópolis
Promoção pelo HCB da complementação de atividades
a médicos residentes matriculados no Programa de
21/07/2015
Residência Médica do HFL

Hospital Santa Casa de Promoção pelo HCB da complementação de atividades
Misericórdia de São
a médicos residentes matriculados no Programa de
27/07/2015
Sebastião do Paraíso Residência Médica do Hospital Santa Casa de
MG
Misericórdia de São Sebastião do Paraíso - MG
UniEVANGÉLICA Promoção pelo HCB da complementação de atividades
Centro Universitário de
a médicos residentes matriculados no Programa de
03/08/2015
Anápolis
Residência Médica da UniEVANGÉLICA
Instituto de Medicina Promoção pelo HCB da complementação de atividades
Integral Prof. Fernando
a médicos residentes matriculados no Programa de
04/09/2015
Figueira - IMIP
Residência Médica do IMIP
Promoção pelo HCB da complementação de atividades
a médicos residentes matriculados no Programa de
25/09/2015
Residência Médica do HGG
Concessão de estágios e treinamentos em serviço para
Fundação de Ensino e
residentes dos Programas de Residência da SES/DF, de
Pesquisa em Ciências da
06/10/2015
estudantes da ESCS, ETESB e profissionais da saúde da
Saúde - FEPECS
EAPSUS
Associação Brasileira de
Assistência às Famílias
Aquisição de materiais e medicamentos mediante
de Crianças Portadoras financiamento da Abrace e responsabilidade técnica 16/10/2015
de Hemopatias do HCB
ABRACE
Fornecer o medicamento blinatumomabe a pacientes
Amgen Biotecnologia do
com critérios de inclusão, em programa de acesso
10/11/2015
Brasil Ltda
expandido de acordo com a regulamentação
brasileira.
Hospital Alberto Rassi HGG

4.27. Serviços utilizados do Hospital de Apoio e Lacen
O Contrato de Gestão prevê que o HCB solicite a realização de serviços em outros
hospitais da rede de saúde do DF, visando um melhor e mais completo atendimento
aos pacientes.
Assim, em 2015 o HCB solicitou ao Hospital de Apoio - HAB e ao Laboratório Central de
Saúde Pública do Distrito Federal – LACEN-DF a realização de exames de análises
clínicas que não são realizados no HCB, ou por falta de equipamento apropriado, ou
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porque o quantitativo não justifica a aquisição de aparato para tal, que foram
valorados em R$ 50.489,16.
A relação contendo o quantitativo de exames realizados e o valor mensal foi enviado à
SES-DF nos relatórios mensais, para o desconto devido, nas parcelas subsequentes.

4.28. Serviços produzidos pelo Laboratório de Triagem Neonatal do Hospital de
Apoio de Brasília - HAB
Desde 14.11.2012, pela Deliberação nº 34 do Colegiado de Gestão da SES-DF (DODF
238, de 26.11.12, seção I), o HCB está cadastrado como Serviço de Referência em
Triagem Neonatal-SRTN, para realização da Fase I, Fase II e Fase III do Programa
Nacional de Triagem Neonatal-PNTN.
Em 18.11.2013 foi publicada no DOU a Portaria SAS-MS nº 1.261/2013, de 14.11.2013,
que habilita o Distrito Federal na Fase IV do PNTN e credencia o STRN do HCB nesta
fase. O parágrafo único do Artigo 2º estabelece que “os procedimentos
complementares não disponíveis no STRN devem ser assegurados através da rede
assistencial complementar”.
Ressalte-se que os exames de triagem neonatal e alguns atendimentos de
acompanhamento de pacientes do SRTN são realizados pelo HAB que, com a
habilitação do HCB para o serviço, ficou impossibilitado de informar no Sistema
SIA/SUS a sua produção de serviços nesta área.
Para contornar essa limitação, foi publicada a Portaria 280/2013, da SES-DF, de
11.10.2013 (DODF 216, de 16.10.13), credenciando o HAB como rede complementar
ao SRTN do HCB.
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Posteriormente, o HCB recebeu o Memorando DICOAS/SUPRAC/SES/DF s/n, de
20.11.2013 e o Memorando 259/2013 da GCCH/DICOAS/SUPRAC/SES/DF, informando
que, a partir da competência novembro de 2013, o HCB deveria informar no seu CNES
a produção de serviços do HAB (CNES 2649527) relacionados e específicos do
Programa Nacional de Triagem Neonatal.
Cabe ao HAB enviar ao HCB a discriminação e quantitativos de cada um dos serviços ou
exames realizados para inclusão no Boletim de Produção Ambulatorial - BPA do HCB.
Os serviços ou exames realizados pelo HAB e informados no BPA do HCB não são
computados nos quantitativos apresentados pelo HCB para aferição de cumprimento
de metas quantitativas.
Na tabela abaixo estão especificados os exames e serviços realizados pelo HAB, nos
meses de janeiro a dezembro de 2015 e incluídos no BPA do HCB.
Código
02.02.11.004-4

02.02.11.006-0

02.02.11.007-9

02.02.11.009-5

Procedimento
Dosagem de Fenilalanina
(controle / diagnóstico
tardio)
Dosagem de Fenilalanina
TSH ou T4 e detecção da
variante de Hemoglobina
Dosagem de Tripsina
Imunorreativa
Dosagem de 17 Hidroxi
Progesterona em papel de
filtro

jan

fev

28

mar

28

abr

28

mai

23

jun

28

jul

28

ago
27

set

29

out

30

nov

33

dez

35

32

11.917 11.280 13.062 11.944 12.131 12.807 12.126 12.516 12.662 10.682 11.254 12.609
4.119

3.883

4.358

4.072

4.160

4.376

4.069

4.176

4.262

3.588

3.801

4.272

4.049

3.833

4.278

3.982

4.071

4.295

3.955

4.095

4.174

3.509

3.712

4.175

3.904

3.692

4.129

4.129

3.909

4.125

3.776

3.904

3.990

3.342

3.549

3.980

3

5

3

3

2

0

5

1

0

1

1

2

Dosagem da atividade da
02.02.11.010-9 Biotinidase em amostras de

sangue em papel de filtro
Dosagem quantitativa da
02.02.11.011-7 atividade da Biotinidade

em amostras de soro
24.020 22.721 25.858 24.153 24.301 25.631 23.958 24.721 25.118 21.155 22.352 25.070

TOTAL

03.01.12.001-3

Atendimento para
acompanhamento, pela
Nutrição, de pacientes c/
Fenilcetonúria

TOTAL

18

19

16

17

18

17

15

12

10

13

15

10

18

19

16

17

18

17

15

12

10

13

15

10

Ressalte-se que os BPA dos procedimentos foram entregues pelo HAB e registrados
dentro do mês de recebimento, mas podem ter ocorrido em datas anteriores.
Com relação a procedimentos do código 03.01.12.001-3 - Atendimento para
acompanhamento, pela Nutrição, de pacientes c/ Fenilcetonúria, os dados chegam ao
HCB no mês subsequente. Assim, mensalmente informa-se o quantitativo do mês
anterior ao do relatório.
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4.29. Farmácia Ambulatorial
O Contrato de Gestão prevê no item 8.1.19 que o HCB deve “Garantir o suprimento de
medicamentos de componentes especializados, e medicação de atenção básica para
dispensação externa aos pacientes atendidos no HCB.... No caso de interrupção ou
descontinuidade no fornecimento dos medicamentos citados acima, o CONTRATADO
poderá adquiri-los com recursos provenientes do custeio do HCB.”
Apresenta-se abaixo a movimentação da Farmácia Ambulatorial no período de janeiro
a dezembro de 2015:

Farmácia Ambulatorial – janeiro a dezembro de 2015
Número de pacientes atendidos
Número de receitas aviadas
Número de itens dispensados
Número de unidades dispensadas
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB

26.875
31.822
51.825
1.602.982
R$ 1.372.014,19
R$ 1.086.379,97
R$ 2.458.394,16

O HCB envia, mensalmente, à SES, a relação dos medicamentos e materiais adquiridos
no mês, com recursos do contrato de gestão, para dispensação aos pacientes do HCB,
com informação do nome do medicamento/material e apresentação, número de
unidades dispensadas e valor total. As notas fiscais são enviadas regularmente nos
relatórios mensais. O total no ano de 2015 foi de R$ 1.086.379,97.

4.30. Visitas domiciliares
Equipe multidisciplinar composta por representantes da Nutrição, Psicologia,
Enfermagem e Fisioterapia do HCB e Assistente Social da ABRACE realizam visitas
domiciliares a pacientes da Onco-Hematologia fora de possibilidade terapêutica.
Além dessas, são realizadas, pela equipe do HCB, visitas a pacientes da hemodiálise e
da triagem neonatal.
De janeiro a dezembro de 2015, foram realizadas 100 visitas domiciliares, sendo 91 a
pacientes de cuidados paliativos e 9 a pacientes da hemodiálise. No ano de 2015 não
houve visita domiciliar a paciente da triagem neonatal.
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4.31. Informática
No decorrer de 2015, dando continuidade aos processos de informatização do
hospital, em atendimento de novas demandas e, ainda, dando continuidade a
atividades iniciadas nos exercícios anteriores, foram finalizados processos de aquisição
de novos equipamentos e software, bem como a contratação de serviços relacionados
com as atividades do setor.
4.31.1. Equipamentos e infraestrutura de rede lógica
Em relação aos servidores, computadores e periféricos foram realizadas as seguintes
aquisições:
Aquisição de workstation gráfica e impressora colorida;
Aquisição de componententes para a expansão da capacidade de
armazenamento dos servidores;
Aquisição de impressora colorida para impressão de exames de
ultrassonografia.
4.31.2. TrakCare
Foi realizada a migração para o ambiente atualizado do sistema TrakCare para a versão
2014, o que levou a algumas melhoras na utilização e disponibilidade do sistema.
Visando melhorar a qualidade do atendimento dos pacientes foram contratados dois
sistemas que ampliam as funcionalidades oferecidas pelo TrakCare:
Vertude: Sistema integrado de comunicação telefônica que permite a
confirmação de agendamento, o alerta para alterações de agendamento e a
execução de pesquisa de satisfação de forma automática, sem intervenção de
operadores telefônicos;
Nova versão do sistema gerenciador de filas com uso de senhas eletrônicas,
que permite, entre outras melhorias, a visualização do nome do paciente junto
com o número de senha nas TVs e o encaminhamento do paciente para os
vários locais de atendimento, com o objetivo de evitar o chamado verbal.
Os dois sistemas encontram-se agora na fase de configuração e parametrização inicial,
sendo que já estão realizados os testes de pesquisa de satisfação do paciente.
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4.31.3. BackOffice
Foi dada continuidade à implementação do sistema de BackOffice, composto dos
sistemas integrados Mega Empresarial e Soft Trend, sendo que a maioria dos módulos
foram homologados, permanecendo ainda em fase de conclusão de parametrização o
módulo de custos (faltando apenas a emissão de um relatório no formato solicitado
pela área financeira) e o modulo de RH onde ainda existem pendências relativas,
principalmente, ao tratamento do ponto.
Vale ressaltar que foi liberado o acesso para todos os funcionários ao Portal RH, que
fornece funcionalidades de comunicação aos funcionários, consultas e impressão da
folha de pagamento e demonstrativos de recolhimento de impostos.
4.31.4. Outros sistemas
Foi desenvolvido o sistema WEB de gestão dos eventos técnico-científicos. O sistema
permite a divulgação, inscrição e pagamento on-line, bem como o envio e controle do
processo de aprovação dos trabalhos apresentados. Já no momento da realização do
evento o sistema permite realizar o registro de presença e, sucessivamente, a emissão
dos certificados de participação. Foi prevista inclusive a integração com o sistema
“Survey Monkey” para permitir aos participantes informar on-line a avaliação do
evento e ao HCB realizar as análises estatísticas sobre o resultado geral da avaliação.
Foi desenvolvido o sistema de controle de acesso ao refeitório, que permite o controle
de autorizações e a contabilização das refeições consumidas por centro de custo.
Foi revista a organização das informações na página de acesso ao portal WEB de forma
a enfatizar as informações relativas à “Transparência”.
Foi realizada a integração do portal WEB com o sistema de gestão dos eventos técnicocientíficos.

5. METAS QUANTITATIVAS
O Contrato de Gestão estabelece metas quantitativas e qualitativas mensais, baseando
o quantitativo de produção proporcionalmente aos dias úteis no mês.
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METAS QUANTITATIVAS - 2015
Mês

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Dias úteis no mês

21

17,5

22

20

20

21

23

21

21

21

19

22

6.729

5.607

7.049

6.408

6.408

6.729

7.369

6.729

6.729

6.729

6.088

7.049

4.012

3.343

4.203

3.821

3.821

4.012

4.394

4.012

4.012

4.012

3.630

4.203

919

766

963

875

875

919

1.007

919

919

919

832

963

506

422

530

482

482

506

554

506

506

506

458

530

17.943

14.952

18.797

17.088

17.088

17.943

19.651

17.943

17.943

17.943

16.234

18.797

1.153

961

1.208

1.098

1.098

1.153

1.263

1.153

1.153

1.153

1.043

1.208

38

32

40

36

36

38

42

38

38

38

35

40

57

48

60

55

55

57

63

57

57

57

52

60

GRUPO I
CONSULTAS MÉDICAS DE
ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS
GRUPO II
ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR
ESSENCIAL
GRUPO III
PROCEDIMENTOS
ESPECIALIZADOS
GRUPO IV
EXAMES POR MÉTODOS
GRÁFICOS
GRUPO V
EXAMES LABORATORIAIS
GRUPO VI
EXAMES DE BIOIMAGEM
GRUPO VII
CIRURGIAS EM REGIME DE
HOSPITAL DIA
GRUPO VIII
SAÍDAS HOSPITALARES

Conforme previsto no Contrato de Gestão 01/2014, até a inauguração do Bloco II do
HCB estarão em funcionamento os serviços constantes nos Grupos de I a VIII e as
metas dos Grupos I a VII terão como referência a produção nos dias úteis.
Apresenta-se gráficos de produção das metas quantitativas, com indicação da meta
assinalada em vermelho.
No Grupo I - Consultas Médicas foram realizadas no período, 73.905 consultas de
especialidades médicas pediátricas (alergia e imunologia, cardiologia, cirurgia
pediátrica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia/hepatologia/nutrologia,
infectologia, nefrologia, neurocirurgia, neurologia, oncologia, hematologia,
pneumologia), conforme previsto no Contrato de Gestão: primeiras consultas
encaminhadas pela Central de Regulação, consultas de seguimento e consulta para
parecer (quando um especialista pede que o paciente seja avaliado por outro
especialista). Foi atingida média anual de 93,2% de cumprimento da meta.
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O gráfico abaixo demonstra a média de consultas médicas realizadas, por dia útil, mês
a mês. A média anual foi de 299 consultas por dia útil.

No Grupo II - Assistência Complementar Essencial, que engloba as áreas de:
enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, musicoterapia, nutrição,
odontologia, psicologia, psicopedagogia, serviço social e terapia ocupacional, foram
realizados 65.891 consultas e procedimentos e as metas foram superadas em todos os
meses, atingindo média de 138,9% do estabelecido.
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O gráfico abaixo demonstra a média de consultas e procedimentos de Assistência
Complementar Essencial, por dia útil, mês a mês. A média anual foi de 265 consultas e
procedimentos de Assistência Complementar Essencial por dia útil.

No Grupo III – Procedimentos Especializados, que contempla: cirurgia ambulatorial,
endoscopia (alta e baixa), hemoterapia, imunologia, TRS – diálise peritoneal, TRS –
hemodiálise e quimioterapia (APAC), foram realizados 16.920 procedimentos,
incluindo sedação, atingindo média de 155,9% do estabelecido.

O gráfico abaixo demonstra a média de procedimentos especializados por dia útil, mês
a mês. A média anual foi de 68 procedimentos por dia útil.
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Relativamente ao Grupo IV – Exames por Métodos Gráficos, que contempla:
eletroencefalograma (EEG), eletroneuromiografia (ENM), espirometria, holter,
manometria, MAPA, pHmetria, potencial evocado, teste de esforço, tilt test e
urodinâmica, foram realizados 9.683 procedimentos, atingindo média de 162,2% do
estabelecido, com média de 39 procedimentos por dia útil.
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No Grupo V – Exames Laboratoriais, que contempla: anatomia patológica (citologia,
anatomopatologia, imunohistoquímica, etc), biologia molecular citogenética,
imunofenotipagem e patologia clínica (bioquímica, hematologia, uroanálise, etc),
foram realizados 282.811 exames, atingindo média de 133,9% do estabelecido, com
média de 1.144 procedimentos por dia útil.

No Grupo VI – Exames de Bioimagem, que contempla: ecocardiograma, radiologia,
tomografia computadorizada, ultrassonografia com e sem doppler, foram realizados
17.368 exames, atingindo média de 127,7% do estabelecido, com média de 70
procedimentos por dia útil.
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No Grupo VII – Cirurgias em regime de Hospital Dia, foram realizados 848
procedimentos, atingindo média de 187,3% do estabelecido, com média de 3
procedimentos por dia útil.
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No Grupo VIII – Saídas Hospitalares, foram realizados 925 saídas hospitalares,
atingindo média de 136,6% do estabelecido, com média de 4 por dia útil.
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6. METAS QUALITATIVAS
As metas qualitativas buscam mensurar o desempenho médico-assistencial, o alcance
de objetivos da organização e a eficácia administrativa. Os indicadores apresentados
representam os critérios estabelecidos e pactuados entre os representantes da SES-DF
e do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, os quais podem ser
modificados, de comum acordo.

6.1.

Procedimentos para a Central de Regulação da SES-DF

“Disponibilizar à Central de Regulação procedimentos, nos quantitativos e prazos
pactuados por intermédio da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão.
Meta: Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados”
Conforme pactuado com a CACG, foi cumprido o cronograma estabelecido de envio
mensal da oferta de serviços prestados pelo HCB a serem disponibilizados à rede
através daquela Central de Regulação.
Em 2015 foram ofertados à Central de Regulação 9.603 procedimentos, sendo:
6.530 consultas de especialidades pediátricas; e
3.073 exames diagnósticos, sendo 518 ecocardiografias e 2.555 tomografias.

Meta: disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados
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Registra-se que no mês de junho o tomógrafo ficou em manutenção.

6.2.

Satisfação do Paciente e seus Familiares

“Mensuração, por meio de pesquisa direta, da satisfação do cliente externo. Para
cumprimento deste item, deverá ser atingido um índice de satisfação igual ou superior
a 75% de avaliações qualificadas como Boa ou Ótima.
Meta: Satisfação do cliente externo = ou > que 75%.”
O HCB realiza pesquisa ativa pela equipe da telefonia, que foi treinada para esse
serviço. As ligações são efetuadas na parte da tarde, para os pacientes que foram
atendidos naquele dia, com escolha bem diluída em pacientes de todas as
especialidades. O usuário é questionado se houve confirmação pelo HCB, por SMS, de
dia e horário e se foi atendido conforme agendado, dentre outras perguntas.
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No período de janeiro a dezembro de 2015 foi realizada uma média de 360 pesquisas
por mês e alcançado o índice médio de 98,5% de satisfação dos pacientes e seus
familiares com os serviços do HCB.
Avaliações

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

TOTAL

Ótimo

257

169

309

338

338

310

295

400

186

335

316

187

3.014

Bom

59

48

116

109

113

145

156

57

39

114

127

260

1.236

Regular

2

2

9

8

6

2

4

0

3

6

10

9

57

Ruim

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

1

1

6

Péssimo

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

3

Não consigo avaliar

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

3

Total

318

220

436

457

457

457

457

457

228

457

456

457

4.319

Total Bom + Ótimo

99,4%

98,6%

97,5%

97,8%

98,7%

99,6%

98,7%

100,0%

98,7%

98,2%

97,1%

97,8%

98,5%

Meta

Satisfação do cliente externo = ou maior que 75%

Meta: Satisfação do cliente externo = ou > que 75%

6.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria
“Dispor de Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria, para registro e
encaminhamento de manifestações dos usuários da Unidade. O cumprimento da Meta
vincula-se ao adequado tratamento de 80% das queixas recebidas. Entende-se por
queixas o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio, necessariamente com
identificação do autor. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma
queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhada a seu autor como
resposta ou esclarecimento ao problema apresentado.
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas.”
No Regulamento do Serviço de Ouvidoria do HCB, aprovado pelo Colegiado Gestor,
restou estipulado como mecanismos de comunicação entre os usuários e a Ouvidoria:

Relatório Anual de Gestão – ICIPE – ano 2015 – página

43

Atendimento presencial pelo Ouvidor: todos os dias úteis, das 9:00 às 12:00
horas e das 14:00 às 17:00 horas;
Atendimento por meio de manifestação escrita, em impresso próprio,
disponibilizado em locais estratégicos do Hospital;
Pesquisa de Satisfação do Usuário, por meio de ligações telefônicas, realizada
pelo serviço de telefonia do HCB, utilizando roteiro padronizado, com o
objetivo de avaliar a percepção do usuário em relação à qualidade dos serviços
prestados;
Atendimento
pela
Internet,
sendo
disponibilizado
o
e-mail:
ouvidoria@hcb.org.br ou pelo site da própria Secretaria de Saúde endereço:
http://www.ouvidoria.df.gov.br/saude/taghub.dll/EXEC (Sistema TAG).
No período de janeiro a dezembro de 2015 foram recebidas 411 reclamações, sendo
resolvidas dentro de cada mês uma média de 88,7%. Dessa forma, nesse item também
foi superada a meta estabelecida que é de 80 % de resolução das reclamações.

Meta: Resolver 80% das reclamações recebidas

6.4.

Taxa de Absenteísmo

“Apresentar o percentual de pacientes faltosos a consultas e procedimentos
agendados.
Meta: Apresentar mensalmente a mensuração.”
Para esta apuração, os números de PCE - Primeira Consulta Externa foram computados
a partir dos registros de BPA – Boletim de Produção Ambulatorial.
Ressalta-se que os dados podem diferenciar dos registrados no SISREG, tendo em vista
que muitas consultas, por diversos motivos (tais como: alteração de agenda do
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médico, ausência por abono, férias, congresso, etc.), deixaram de ser realizadas nas
datas inicialmente previstas, agendadas pela Central de Regulação, e foram
remarcadas pelo HCB para outra data.
O gráfico abaixo demonstra o índice de absenteísmo de pacientes a consultas
agendadas previamente, o que representou uma média anual de 16,9% entre as
consultas agendadas e as realizadas.

Meta: Apresentar mensalmente a mensuração

6.5. Controle de Infecção Hospitalar
“Demonstração de funcionamento da CCIH e apresentação analítica de dados relativos
à área.
Meta: Apresentar mensalmente ata de reunião e dados.”
O HCB realiza regularmente atividades para a melhoria da assistência e avaliação das
medidas utilizadas para controle e prevenção das infecções relacionadas à assistência
(IRAS).
Para apresentação da meta, foram elencados inicialmente 3 indicadores:
6.5.1. Taxa de Infecção de sítio cirúrgico (ISC):
nº de ISC em cirurgias limpas x 100
nº de cirurgias limpas
Para apuração dos dados, é realizada busca por telefone, 30 dias após a cirurgia,
abrangendo todos os pacientes submetidos a cirurgias limpas/herniorrafias. Nos casos
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identificados como prováveis ISC há a orientação para que o paciente seja reavaliado
pelo Cirurgião e pelo Infectologista do HCB.
Em 2015, a média foi de 1,2% de ISC.

6.5.2. Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC):
nº de pacientes com cateter central-dia no mês
nº de pacientes-dia no mês
Este indicador demonstra o percentual da amostra analisada que está exposta a risco
aumentado de infecção.
Em 2015 o percentual foi de 26,3% de CVC.

Relatório Anual de Gestão – ICIPE – ano 2015 – página

46

6.5.3. Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter
venoso central (IAVC):
___nº de casos novos de IAVC no mês x 1000___
nº de pacientes com cateter central-dia no mês
Este indicador é calculado pela ocorrência de casos de ICS (Infecção de Corrente
Sanguínea) associada à utilização de cateter venoso central e alerta para a necessidade
de adoção de medidas de prevenção de ICS.
Em 2015 o percentual foi de 1,1% de IAVC.

Meta: Apresentar mensalmente ata de reunião e dados
A infecção da corrente sanguínea associada à utilização de cateter venoso central é um
indicador estratégico para o HCB, sendo monitorado sistematicamente. As ações para
prevenção dessa infecção seguem os padrões e recomendações internacionais. Os
hospitais americanos são os que mais frequentemente reportam suas taxas de
infecção relacionada à assistência em publicações periódicas (NHSN – National
Healthcare Safety Network) que inclui, atualmente (2013) 1.545 hospitais que utilizam
a mesma metodologia para a coleta de dados.
Complementarmente aos dados acima, apresenta-se, no Anexo 20, as atas das
reuniões mensais realizadas pela CCIH no período de janeiro a dezembro de 2015, que
foram anexadas aos relatórios mensais, para cumprimento da meta.

6.6. Taxa de Ocupação
“Apresentar o percentual de ocupação operacional do hospital, entendida como a
razão entre o número de pacientes/dia e o número de leitos/dia.
Meta: Apresentar mensalmente os dados.”
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A taxa de ocupação média em 2015 foi de 73,8%.

Meta: Apresentar mensalmente os dados

6.7. Média de Permanência
“Apresentar a média de permanência hospitalar, obtida pela razão entre o número
de pacientes/dia e o número de saídas hospitalares.
Meta: Apresentar mensalmente os dados.”
A média de permanência em 2015 foi de 4,8 dias.

Meta: Apresentar mensalmente os dados
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6.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar Institucional
“Apresentar a Taxa de Mortalidade Hospitalar Institucional, 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.
Meta: Apresentar mensalmente os dados.”
Não houve nenhuma ocorrência de óbito no período janeiro a dezembro de 2015.

6.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC
“Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos do mês e
seguimento de pacientes oncológicos registrados no mesmo mês do ano anterior.
No relatório referente ao mês de setembro, apresentar, adicionalmente,
comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA (Instituto Nacional
do Câncer).
Meta: Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e
seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano anterior. No relatório
referente ao mês de setembro apresentar, adicionalmente, comprovante de envio da
base de dados do ano anterior ao INCA.”
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O Contrato de Gestão prevê que no mês de setembro deve ser apresentado,
adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA
(Instituto Nacional do Câncer).
O Registro Hospitalar de Câncer consiste numa base de dados essencial para geração
de informações que contribuem para a tomada de decisões, levando ao
aprimoramento da gestão clínica assistencial e do planejamento das terapêuticas
empregadas, bem como para a pesquisa clínica que qualifica a assistência.
Desde 2014 o HCB estruturou de forma profissional o Registro de Câncer Hospitalar,
com a Portaria nº 139 de 3.11.2014, que instituiu o Comitê de Assessoramento do
RHC, reunindo profissionais das diferentes áreas envolvidas e que mantém uma
agenda de reuniões.
Desde então, as anotações de casos novos e de seguimento vêm sendo desenvolvidas
diligentemente pela equipe, que cuidou de recuperar as anotações que vinham sendo
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feitas pela equipe de oncologia desde o início das suas atividades no DF, nos idos de
1985. Em setembro de 2014 o HCB enviou uma funcionária para fazer o treinamento
de Registradora Hospitalar de Câncer, no INCA, com duração de duas semanas.
Contratou uma assistente administrativa que, em setembro de 2015, também
participou do treinamento do INCA. Atualmente, o HCB conta com duas Registradoras
Hospitalares de Câncer .
No primeiro ano de funcionamento formal do RHC no Hospital da Criança de Brasília,
foram analisados os registros existentes dos casos de câncer pediátrico atendidos nos
anos de 2011 e 2012. Todos os casos elegíveis para registro no Registro de Câncer de
Base Hospitalar vêm sendo registrados através do Programa de Registro Hospitalar do
INCA – SisRHC. Em 2015 foram concluídas as coletas de dados e registrados os casos
com admissão em 2011, tendo sido registrados 131 pacientes, cuja transmissão ao
SisRHC foi feita em abril de 2015. Está em fase de conclusão a coleta de dados e
registro de 2012, totalizando 136 pacientes, para transmissão em breve. A sobrevida
deste grupo de 2012 será analisada, conforme a ficha de seguimento.
A Portaria SES-DF nº 148 de 25.06.2015, torna compulsória a notificação dos casos de
Câncer no Distrito Federal. Sendo o HCB a unidade de referência para diagnóstico e
tratamento do câncer infantil no DF, passa a ser a fonte notificadora do Registro de
Câncer de Base Populacional, devendo informar, a cada trimestre, por meio de
aplicativo digital dedicado, à Gerência de Câncer da Secretaria de Saúde do Distrito
Federal. Desta forma, em setembro de 2015 uma funcionária do RHC do Hospital da
Criança de Brasília recebeu treinamento formal no INCA, para o Registro de Câncer de
Base Populacional.
No Distrito Federal a Secretaria de Saúde tem, na Gerência de Câncer, a equipe de
coordenação dos registros de câncer de base populacional e de base hospitalar. Em
2014 os 123 casos de Leucemia Linfóide Aguda diagnosticados entre 2004 e 2009, de
pacientes até 14 anos, fizeram parte do estudo internacional CONCORD-2 para
vigilância global de sobrevida de câncer, com qualidade dos dados avaliados como
excelentes por terem 100% de comprovação microscópica, 0% de perda de
seguimento e apenas 7% censurados (“censored”) por ter menos que 5 anos de
acompanhamento. Nesta análise a sobrevida estimada foi de 59,4% (95% CI: 4771,9%).
Em outubro de 2015, foi apresentado um trabalho na forma de pôster, na XIX Reunião
da Associação Brasileira de Registro de Câncer, relatando a experiência do HCB na
implantação deste serviço.
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7. FUNCIONAMENTO DE COMISSÕES HOSPITALARES
Ao final de 2015 estavam em pleno funcionamento as comissões:
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar;
CFTPS - Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para Saúde;
CGRS - Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
CRPO - Comissão de Revisão do Prontuário do Pacientes e Óbitos;
CT - Comitê Transfusional; e
CIPA – Comissão de Prevenção de Acidentes do Trabalho.

8. EXECUÇÃO FINANCEIRA E EXECUÇÃO FISCAL
8.1. Execução Financeira
Os repasses creditados pela SES/DF na conta BRB 060.038.346-6, oriundos do Contrato
de Gestão 001/2014, são separados, gerencialmente, em recursos para custeio e
investimento. 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.

8.1.1. Custeio
O ano de 2015 iniciou com disponibilidade financeira de Custeio de R$ 5.252.735,84 na
conta bancária 060.038.346-6 mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial
do Distrito Federal.
No ano houve repasses pela SES-DF, para custeio, no montante de R$ 78.605.651,56
e o rendimento líquido de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1
de 15 de janeiro de 1997, foi de R$ 725.408,93. Houve, também, ingressos de
recursos referentes a reembolso do ICIPE, no valor de R$ 62.049,80, ao aluguel da área
para lanchonete no valor de R$ 6.302,13 e outros no montante de R$ 135,86. O total
de ingressos em 2015 foi de R$ 79.399.548,28.
O valor total do desembolso de custeio foi de R$ 70.380.441,34. Desta forma o
saldo da disponibilidade financeira para Custeio, no final do ano de 2015, foi de
R$ 14.271.842,78.
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8.1.2. Investimentos
O ano de 2015 iniciou com disponibilidade financeira para Investimentos de
R$ 588.037,37 na conta bancária 060.038.346-6 mantida junto ao BRB – Banco de
Brasília, banco oficial do Distrito Federal.
No ano houve repasse pela SES-DF, para Investimentos, no montante R$ 1.000.000,00
e o rendimento líquido de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1
de 15 de janeiro de 1997, foi de R$ 80.574,67.
O valor total do desembolso com Investimentos foi de R$ 612.728,11. Desta forma
o saldo da disponibilidade financeira para Investimentos, no final do ano de 2015, foi
de R$ 1.055.883,93.

8.1.3. Fluxo de Caixa, DRE, Balancete Mensal e Balanço Patrimonial
O relatório completo de execução financeira e execução fiscal, conforme modelo da
Portaria 172/2011, bem como os extratos mensais da conta bancária específica e os
extratos de aplicações financeiras encontram-se no Anexo 21.
A Demonstração do Resultado do Exercício-DRE no Anexo 22, os Balancetes Mensais
(ano encerrado e anterior) no Anexo 23 e o Balanço Patrimonial (ano encerrado e
anterior) no Anexo 24.
Apresenta-se abaixo o relatório sintético de execução financeira no ano de 2015, pelo
critério de Fluxo de Caixa, ou seja, valores efetivamente recebidos e valores
efetivamente pagos.
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CUSTEIO
DESCRIÇÃO
SALDO INICIAL

INVESTIMENTO
VALOR
5.252.735,84

INGRESSOS
REPASSE SES - BRUTO
REND. APLIC. FINANC.
REEMBOLSO ICIPE
ALUGUEL LANCHONETE
OUTROS INGRESSOS
DESCONTO CONTRATUAL - METAS
REPASSE SES - LÍQUIDO
TOTAL DE INGRESSOS

78.605.651,56
725.408,93
62.049,80
6.302,13
135,86
78.605.651,56
79.399.548,28

DESEMBOLSOS
INSUMOS HOSPITALARES
Material Médico Hospitalar
Drogas e Medicamentos
Insumos Laboratório
Gases Medicinais
PESSOAL
Pessoal CLT
13º Salário
Pessoal Cedido SES
Encargos
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL
Cursos e Treinamentos
Plano de Saúde dos Funcionários
Vale Transporte
MATERIAIS
Material de Informática
Material de Uso e Consumo
Material de Manutenção
Supridos
Outros Materiais
GASTOS GERAIS
Serviços de Terceiros

7.858.273,34
1.767.499,88
3.932.261,70
2.044.028,31
114.483,45
44.431.527,96
26.450.933,10
17.980.594,86
3.276.843,26
161.603,48
2.738.829,98
376.409,80
1.747.002,87
256.379,55
540.993,54
839.579,78
35.597,50
74.452,50
13.066.793,91
11.889.029,05

Serviço de Vigilância

2.100.244,17

Serviço de Higienização e Limpeza

2.047.870,39

Serviço de Alimentação

3.391.358,97

Serviço de Lavanderia

131.198,16

Serviços de Informática

651.937,62

Serviços Exames Laboratórios

464.233,41

Serviço de Esterelização

112.627,00

Serviço de Viagem e Estadia

SALDO INICIAL

DESCRIÇÃO

VALOR
588.037,37

INGRESSOS
REPASSE SES - BRUTO
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.000.000,00
80.574,67

DESCONTO CONTRATUAL - METAS
REPASSE SES - LÍQUIDO
TOTAL DE INGRESSOS

1.000.000,00
1.080.574,67

DESEMBOLSOS
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
OBRAS
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS
SALDO INVESTIMENTOS

391.736,43
46.201,12
174.790,56
612.728,11
1.055.883,93

SALDO FINAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOS)

15.327.726,71

SALDOS:
EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
EXTRATO BANCÁRIO APLICAÇÕES
SALDO FINAL

469.736,21
14.857.990,50
15.327.726,71

137.439,85

Tributárias s/ NF

1.258.499,77

Outros Serviços

1.593.619,71

Água
Energia Elétrica
Telefone/Internet
Bancárias
Outros Gastos Gerais
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO

361.328,54
604.252,98
178.761,62
32.534,04
887,68
70.380.441,34

SALDO (CUSTEIO)

14.271.842,78

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 em 2015 foi de R$ 77.248.100,59 (total de
desembolsos custeio + valor a ser descontado, referente a cedidos SES-DF).
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No que se refere aos desembolsos com custeio, observa-se que os gastos com Insumos
Hospitalares totalizaram R$ 7.858.273,34.
O maior desembolso foi com o grupo Pessoal, no valor de R$ 44.369.478,16 (referente
a salários e encargos dos funcionários celetistas). No grupo Outros Custos com
Pessoal, o desembolso total foi de R$ 3.276.843,26.
No grupo Materiais o desembolso foi de R$ 1.747.827,56 e, por fim, no grupo de
Gastos Gerais, com desembolso total de R$ 13.066.793,91, destaca-se o desembolso
com Serviços de Terceiros no valor de R$ 11.889.029,05.
No que se refere aos desembolsos com investimentos, destaca-se o valor de
R$ 391.736,43 referente a equipamentos e direitos de uso.

8.2. Repasses
No dia 30/01/2015, com atraso de 22 dias, foi creditado na conta do ICIPE/HCB o
montante de R$ 3.500.000,00, relativo a repasse parcial de custeio referente a janeiro
de 2015.
Um segundo repasse, no montante de R$ 3.176.137,00, também para despesas de
custeio, ocorreu em 06/02/2015, com 29 dias de atraso, contemplando valor final da
parcela de janeiro de 2015.
No dia 19/02/2015, com atraso de 13 dias, foi efetivado crédito no montante de
R$ 6.676.137,00, referente a repasse total da parcela de fevereiro de 2015.
Nos dias 13/03/2015 e 16/04/2015, com um atraso de 7 e 41 dias, foram efetivados
créditos nos valores de R$ 6.647.726,00,00 e R$ 28.411,00, referentes a repasse da
parcela de março de 2015.
É necessário ressaltar que em função do reajuste contratual do valor da parcela
mensal, esta passou a vigorar a partir de março de 2015, inclusive, no valor de
R$ 7.190.199,55.
No dia 30/04/2015, com atraso de 22 dias, foi efetivado crédito no montante de
R$ 6.676.137,00, referente à da parcela de abril de 2015.
No dia 10/06/2015, com atraso 33 dias, foi efetivado crédito no montante de
R$ 6.676.137,00, referente a repasse da parcela de maio de 2015.
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Nos dias 29/06/2015, com um atraso de 21 dias, foi efetivado crédito no valor de
R$ 6.676.137,00, referente a repasse final da parcela de junho de 2015.
No dia 24/08/2015, com 48 dias de atraso, foi efetuado crédito no valor de
R$ 6.676.137,00, referente ao repasse da parcela de julho de 2015.
No dia 04/09/2015, com atraso de 28 dias, foi efetivado crédito no montante de
R$ 6.675.685,00, referente ao repasse da parcela de agosto de 2015.
No dia 25/09/2015 foi efetivado crédito no valor de R$ 6.676.137,00, com um atraso
médio de 17 dias, referente a repasse da parcela de setembro de 2015.
No dia 06/11/2015 foram efetivados créditos nos valores de R$ 3.394.667,84 e
R$ 4.000.000,00, com um atraso médio de 30 dias, referentes a repasse da parcela de
outubro de 2015 e ao pagamento parcial de novembro de 2015.
No dia 07/12/2015 foi efetivado crédito no valor de R$ 2.676.137,00, com um atraso
médio de 28 dias, referente a repasse parcial da parcela de novembro de 2015.
No dia 29/12/2015 foi efetivado crédito no valor de R$ 5.643.762,50, com um atraso
médio de 50 dias, referente a repasse final da parcela de novembro de 2015 e ao
pagamento parcial de dezembro de 2015.
No dia 29/12/2015 foi efetivado crédito no valor de R$ 2.806.303,22, com um atraso
médio de 22 dias, referente a repasse parcial da parcela de dezembro de 2015.
Por fim, tem-se os seguintes valores gerais da execução financeira do ano de 2015,
considerando todos os descontos e ressarcimentos previstos no Contrato de Gestão
01/2014:
Valor bruto a receber de R$ 85.254.269,49 ( - ) o valor recebido em conta corrente de
R$ 78.605.651,56 resultando no saldo de R$ 6.648.617,93. Deste saldo foi descontado
o valor de R$ 6.928.884,36 (composto por R$ 6.878.035,20 referente aos profissionais
cedidos pela SES/DF + R$ 50.849,16 referente ao acordo de cooperação entre as
unidades da rede SES/DF), resultando em um valor negativo de R$ 280.266,43. Deste
saldo foi realizado o reembolso dos medicamentos adquiridos pelo HCB com recursos
do Contrato de Gestão para abastecimento da farmácia ambulatorial de SES/DF no
valor de R$ 1.086.379,97, resultando no saldo líquido de R$ 806.113,54.
Portanto, o ICIPE/HCB tem a receber, de acordo com o Contrato de Gestão 01/
2014, para as despesas de custeio do período compreendido entre 1º de janeiro e
31 de dezembro de 2015, o valor líquido de R$ 806.113,54.
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8.3. Notas Fiscais
Conforme cláusula 19.1.1.1 item “f” do Contrato de Gestão 01/2014 juntou-se, mês a
mês, no relatório mensal, 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 foram sempre acompanhadas
da cópia do recibo de pagamento bancário e organizadas em ordem cronológica,
compatível com o extrato bancário.

8.4. Despesas não ASPS-Ações e Serviços Públicos de Saúde
Conforme solicitado pela CACG no Ofício 004/2014, de 06.06.2014, apresenta-se
planilha de controle dos gastos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de
Saúde) realizadas em 2015.
DATA PAGTO.
18/02/2015
18/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/04/2015
30/04/2015
29/05/2015
29/05/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/07/2015
30/07/2015
31/08/2015
31/08/2015
30/09/2015
30/09/2015
30/10/2015
30/10/2015
27/11/2015
27/11/2015
30/12/2015
30/12/2015

DESCRIÇÃO
Plano de Saúde Odontológico
Plano de Saúde
Plano de Saúde Odontológico
Plano de Saúde
Plano de Saúde Odontológico
Plano de Saúde
Plano de Saúde Odontológico
Plano de Saúde
Plano de Saúde Odontológico
Plano de Saúde
Plano de Saúde Odontológico
Plano de Saúde
Plano de Saúde Odontológico
Plano de Saúde
Plano de Saúde Odontológico
Plano de Saúde
Plano de Saúde Odontológico
Plano de Saúde
Plano de Saúde Odontológico
Plano de Saúde
Plano de Saúde Odontológico
Plano de Saúde
Plano de Saúde Odontológico
Plano de Saúde

PRESTADOR
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A
Amil - Assistência Médica Internacional S/A

Nº NF
129225
129429
134192
134191
146042
146043
153026
153027
177877
174662
182050
182046
194224
194225
207358
208152
218417
218416
230535
230534
238580
238581
248046
249159

VALOR
10.412,50
204.350,39
10.587,50
198.985,35
10.687,50
203.570,33
10.900,00
205.820,21
10.837,50
207.620,24
11.769,81
222.961,19
11.729,64
220.849,91
11.876,93
228.740,07
11.970,66
224.559,49
11.984,05
234.799,88
11.943,88
225.225,58
12.064,39
224.582,98
2.738.829,98

Nota-se que no mês de janeiro de 2015 não houve pagamento referente ao plano de
saúde e plano de saúde odontológico devido à negociação com a prestadora Amil,
prorrogando os vencimentos para o mês de fevereiro de 2015 em virtude do atraso no
recebimento da parcela pela SES/DF no mês de janeiro de 2015.
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8.5. 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 SESDF ao ICIPE para exercício no HCB), a critério e sob a responsabilidade do
Superintendente Executivo, mediante ordem bancária, tendo prazo certo para
aplicação e para comprovação, com a finalidade de pagamento de despesas inerentes
ao Contrato de Gestão 001/2014, 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.
Atualmente, há três funcionários atuando como “supridos” (funcionário nomeado pelo
diretor da área como responsável pelo suprimento de fundos). Um deles da área
administrativa e dois da área assistencial, sendo um especificamente do Serviço Social,
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. No caso do Serviço Social, a medida
está baseada no 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 que
regulamenta o decreto.
Os critérios específicos estão normatizados pelo HCB e a última atualização foi a
aprovada pelo Colegiado Gestor em 16.12.2015: Resoluções HCB 078 e 079, sendo esta
última específica para o Serviço Social.
No ano de 2015, foram disponibilizados os seguintes suprimentos, conforme as
resoluções vigentes:
1. No dia 14 de janeiro de 2015 foi realizado o suprimento de fundos para a
funcionária Paulyane Aparecida de Paula Carvalhais Ribeiro, no valor de R$
4.000,00 mediante a prestação de contas realizada no dia 30/12/2014,
referente ao suprimento realizado no dia 12 de dezembro de 2014, no valor de
R$ 4.000,00;
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2. No dia 15 de janeiro de 2015 foi realizado o suprimento de fundos para a
funcionária Maria de Fátima Porto Correia no valor de R$ 2.000,00 mediante a
prestação de contas realizada no dia 29/12/2014, referente ao suprimento
realizado no dia 12 de novembro de 2014, no valor de R$ 2.000,00;
3. No dia 15 de janeiro de 2015 foi realizado o suprimento de fundos para a
funcionária Mucia Patrícia Paiva Alvim no valor de R$ 4.000,00 mediante a sua
nomeação para SUPRIDO em substituição ao funcionário Ângelo Marchi que
prestou contas em 30/12/2014;
4. No dia 06 de março de 2015 foi realizado o suprimento de fundos para a
funcionária Mucia Patrícia Paiva Alvim no valor de R$ 4.000,00 mediante a
prestação de contas realizada no dia 27/02/2015 referente ao suprimento
realizado no dia 15 de janeiro de 2015, no valor de R$ 4.000,00;
5. No dia 13 de março de 2015 foi realizado o suprimento de fundos para a
funcionária Maria de Fátima Porto Correia no valor de R$ 2.000,00 mediante a
prestação de contas realizada no dia 23/02/2015, referente ao suprimento
realizado no dia 15 de janeiro de 2015, no valor de R$ 2.000,00;
6. No dia 24 de março de 2015 foi realizado o suprimento de fundos para a
funcionária Paulyane Aparecida de Paula Carvalhais Ribeiro, no valor de R$
4.000,00 mediante a prestação de contas realizada no dia 19/03/2015
referente ao suprimento realizado no dia 14 de janeiro de 2015, no valor de R$
4.000,00;
7. No dia 06 de maio de 2015 foi realizado o suprimento de fundos para a
funcionária Mucia Patrícia Paiva Alvim no valor de R$ 4.000,00 mediante a
prestação de contas realizada no dia 30/04/2015 referente ao suprimento
realizado no dia 06 de março de 2015, no valor de R$ 4.000,00;
8. No dia 06 de maio de 2015 foi realizado o suprimento de fundos para a
funcionária Paulyane Aparecida de Paula Carvalhais Ribeiro, no valor de R$
4.000,00 mediante a prestação de contas realizada no dia 06/04/2015
referente ao suprimento realizado no dia 26 de março de 2015, no valor de R$
4.000,00;
9. No dia 18 de maio de 2015 foi realizado o suprimento de fundos para a
funcionária Maria de Fátima Porto Correia no valor de R$ 2.000,00 mediante a
prestação de contas realizada no dia 08/05/2015, referente ao suprimento
realizado no dia 13 de março de 2015, no valor de R$ 2.000,00;
10. No dia 13 de julho de 2015 foi realizado o suprimento de fundos para a
funcionária Mucia Patrícia Paiva Alvim no valor de R$ 4.000,00 mediante a
prestação de contas realizada no dia 08/07/2015 referente ao suprimento
realizado no dia 06 de maio de 2015, no valor de R$ 4.000,00;
11. No dia 16 de julho de 2015 foi realizado o suprimento de fundos para a
funcionária Ana Paula Paulino Freitas, no valor de R$ 4.000,00 mediante a sua
nomeação para SUPRIDO em substituição a funcionária Paulyane Aparecida de
Paula Carvalhais Ribeiro que prestou contas em 18/05/2015;
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12. No dia 16 de julho de 2015 foi realizado o suprimento de fundos para a
funcionária Maria de Fátima Porto Correia no valor de R$ 2.000,00 mediante a
prestação de contas realizada no dia 06/07/2015, referente ao suprimento
realizado no dia 18 de maio de 2015, no valor de R$ 2.000,00;
13. No dia 09 de setembro de 2015 foi realizado o suprimento de fundos para a
funcionária Maria de Fátima Porto Correia no valor de R$ 2.000,00 mediante a
prestação de contas realizada no dia 03/09/2015, referente ao suprimento
realizado no dia 16 de julho de 2015, no valor de R$ 2.000,00;
14. No dia 21 de setembro de 2015 foi realizado o suprimento de fundos para a
funcionária Mucia Patrícia Paiva Alvim no valor de R$ 4.000,00 mediante a
prestação de contas realizada no dia 14/09/2015 referente ao suprimento
realizado no dia 13 de julho de 2015, no valor de R$ 4.000,00;
15. No dia 25 de setembro de 2015 foi realizado o suprimento de fundos para a
funcionária Ana Paula Paulino Freitas, no valor de R$ 4.000,00 mediante a
prestação de contas realizada no dia 16/09/2015, referente ao suprimento
realizado no dia 16 de julho de 2015, no valor de R$ 4.000,00;
16. No dia 17 de novembro de 2015 foi realizado o suprimento de fundos para a
funcionária Mucia Patrícia Paiva Alvim no valor de R$ 4.000,00 mediante a
prestação de contas realizada no dia 11/11/2015 referente ao suprimento
realizado no dia 21 de setembro de 2015, no valor de R$ 4.000,00;
17. No dia 17 de novembro de 2015 foi realizado o suprimento de fundos para a
funcionária Maria de Fátima Porto Correia no valor de R$ 2.000,00 mediante a
prestação de contas realizada no dia 04/11/2015, referente ao suprimento
realizado no dia 09 de setembro de 2015, no valor de R$ 2.000,00;
18. No dia 02 de dezembro de 2015 foi realizado o suprimento de fundos para a
funcionária Ana Paula Paulino Freitas, no valor de R$ 4.000,00 mediante a
prestação de contas realizada no dia 25/11/2015, referente ao suprimento
realizado no dia 25 de setembro de 2015, no valor de R$ 4.000,00.
A apreciação da prestação de contas é realizada pelo titular da Controladoria após o
“de acordo” do titular da DICOF – Diretoria de Custos, Orçamentos e Finanças do HCB.
No Anexo 25 seguem cópias dos pareceres das prestações de contas de cada suprido
que, mensalmente, seguem anexados aos comprovantes de adiantamento de
suprimento de fundos.

8.6. 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 associados
(CLT e cedidos), por meio de promoção de eventos visando a qualidade de vida dos
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associados, busca por convênios, parcerias e outros benefícios que contribuam para o
bem estar dos Associados, apoio e representatividade dos seus associados em suas
justas reivindicações coletivas, perante quaisquer entidades, em juízo ou fora dele,
filiação a entidades, ligas e federações pertinentes observadas os dispositivos legais,
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 ano de 2015, o valor total descontado dos funcionários associados da AHCB foi de
R$ 44.385,00 e o valor foi repassado à AHCB nas datas do quadro abaixo, conforme
pode ser constatado nos extratos bancários.
DATA PAGTO.
30/01/2015
27/02/2015
31/03/2015
30/04/2015
29/05/2015
30/06/2015
31/07/2015
31/08/2015
30/09/2015
30/10/2015
27/11/2015
08/12/2015
28/12/2015

DESCRIÇÃO
Assoc. dos Funcionários dos HCB
Assoc. dos Funcionários dos HCB
Assoc. dos Funcionários dos HCB
Assoc. dos Funcionários dos HCB
Assoc. dos Funcionários dos HCB
Assoc. dos Funcionários dos HCB
Assoc. dos Funcionários dos HCB
Assoc. dos Funcionários dos HCB
Assoc. dos Funcionários dos HCB
Assoc. dos Funcionários dos HCB
Assoc. dos Funcionários dos HCB
Assoc. dos Funcionários dos HCB
Assoc. dos Funcionários dos HCB

VALOR
2.520,00
2.800,00
3.000,00
3.240,00
3.260,00
3.360,00
3.340,00
3.500,00
3.540,00
4.560,00
4.880,00
1.385,00
5.000,00
44.385,00

8.7. Economia gerada após negociações com fornecedores
O HCB se empenha em realizar negociações constantes com fornecedores e, com isso,
em 2015, em 180 dos 338 processos concluídos para aquisição de bens e serviços, ou
seja, em 53,3% do número total de processos, o HCB negociou o preço constante na
melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R$ 949.708,66,
equivalente a 6,2% do valor inicial.
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9. CERTIDÕES NEGATIVAS
No Anexo 26 estão anexadas as certidões negativas de:
Documento

Órgão emissor

Válido até

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF

Caixa Econômica Federal

18.01.2016

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho

30.04.2016

Certidão Negativa de Débitos Relativos
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União

Receita Federal
PGFN

22.02.2016

Certidão Negativa de Débitos

Distrito Federal
Secretaria de Estado da
Fazenda
Subsecretaria da Receita

03.04.2016

10. CERTIDÃO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal emitiu, em 05.02.2016,
Certidão de Regularidade Profissional em nome do Sr. Aluisio Luna Damasceno,
registrado naquele Conselho sob o número DF-019717/O-0, responsável pela
contabilidade do HCB (Anexo 27).

11. PARECER DO CONSELHO FISCAL DO ICIPE
Em reunião realizada em 12.02.2016, o Conselho Fiscal do ICIPE examinou os
demonstrativos financeiros do Instituto relativos aos recursos financeiros oriundos do
Contrato de Gestão 01/2014 do período compreendido entre 1° de janeiro e 31 de
dezembro de 2015, concluiu pela correção e veracidade das informações prestadas e
emitiu o Parecer, que foi aprovado pelo Conselho de Administração, na 62ª reunião
realizada em 22.02.2016 e homologado pela 18ª Assembléia Geral, de
22.02.2016(Anexo 28).

12. AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Apresenta-se, em anexo, as planilhas de controle de todas as aquisições de bens e
contratações de serviços realizadas pelo HCB no período de janeiro a dezembro de
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2015, utilizando-se de recursos do Contrato de Gestão. As planilhas estão divididas em
contratos celebrados (Anexo 29), atas de registro de preço – ARP firmadas (Anexo 30)
e autorizações de fornecimento/prestação de serviços firmadas (Anexo 31) e trazem as
seguintes informações: número do instrumento, modalidade, número do processo,
tipo/classe, objeto, nome do fornecedor, valor total, vigência, data de assinatura, início
da vigência, término da vigência e condições de pagamento.

13. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS
Os bens adquiridos no período janeiro a dezembro de 2015 com recursos do Contrato
de Gestão 01/2014, totalizando R$ 549.873,45, encontram-se relacionados no Anexo
32. Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1, item “e” do Contrato de Gestão 01/2014, o
HCB informa mensalmente à SES-DF os bens recebidos no mês, para as providências
de incorporação do patrimônio ao GDF.

14. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB
Tendo em vista o atraso na entrega formal do terreno, bem como o alvará de
construção, que foram entregues à WFO/OMF em 9 de setembro de 2015 e que, após
essa data a instituição iniciou conferência e consertos necessários nas estacas do
terreno que estavam com problemas, não houve, no ano de 2015, mobilização da
equipe do HCB no sentido de dar andamento a atividades específicas relacionadas ao
planejamento do Bloco II, a não ser participação em diversas reuniões entre o GDF,
SES-DF e SINESP-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, no sentido de
viabilizar a emissão dos documentos necessários.
No entanto, durante todo o período, todas as ações de planejamento e organização
das áreas assistenciais e administrativas foram articuladas considerando a implantação
do Bloco II.

15. RECURSOS HUMANOS
O HCB segue as normas gerais sobre a organização e gestão dos Recursos Humanos em
acordo às disposições contidas no Decreto 30.136, de 05 de março de 2009.
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15.1. Quadro de Pessoas
Em 2015, para manutenção e funcionamento dos serviços, foram admitidos no HCB
120 profissionais, sendo 119 com vínculo CLT e 1 cedido pela SES-DF.
Ressalta-se que todas as contratações foram feitas a fim de permitir a adequada
gestão das ações de assistência à saúde e em plena observância das disposições
contratuais, atendendo o limite de gastos de até 70% do total (cláusula 6.1.13 do
Contrato de Gestão 01/2014), com salários e encargos.
O HCB chegou ao final do ano de 2015 com um total de 653 funcionários ativos, sendo
571 contratados CLT e 82 servidores SES-DF cedidos.

Desses, 431 dedicados à área Assistencial e 222 à área Administrativa.

Cabe informar também que o HCB encerrou 2015 com um quadro de 22 estagiários
cumprindo o estágio extracurricular nos cursos de Administração, Comunicação Social,
Direito, Farmácia, Jornalismo, Psicologia, Saúde Coletiva e Sistemas da Informação.
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15.2. Cessão de servidores
Conforme mencionado em relatórios anteriores, o Hospital foi construído para integrar
a rede de saúde pública distrital e, com isto, restou prevista a transferência gradual de
serviços e servidores da pediatria do Hospital de Apoio de Brasília-HAB, do Hospital de
Base do Distrito Federal-HBDF e do Hospital Materno Infantil-HMIB, dentre outros.
Diante disto, a Cláusula 6.1.15 do Contrato de Gestão n.º 01/2014, autorizou o ICIPE a
solicitar, formal e justificadamente à SES-DF, a cessão de profissionais de saúde
especializados com ônus para a origem e a Cláusula 8.1.11 prevê a disponibilização
pela SES-DF, a título de cessão, de referidos profissionais para atendimento do objeto
do Contrato de Gestão.
A cessão de cada profissional enseja a respectiva dedução, no repasse feito pela SES ao
ICIPE para custeio ao hospital, do valor que seria dispendido para arcar com os custos
do cargo ocupado pelo mesmo na Instituição, em caso de uma contratação em regime
celetista.
Para tanto, mensalmente o HCB encaminha à SES-DF os valores referentes às horas
trabalhadas pelos servidores, a fim de permitir o desconto na parcela subsequente.
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;”.

15.3. Relação dos funcionários do HCB – CLT e cedidos SES-DF e investimento com
pessoas
No Anexo 33 apresenta-se o Consolidado de Investimento com Pessoas.
O Anexo 34 apresenta a relação de funcionários contratados pelo regime CLT,
mantidos com recursos do contrato de gestão, mês a mês, com matrícula, nome,
nomenclatura do cargo, data de admissão, remuneração e data de demissão (quando é
o caso). Ao final, destaca-se a relação dos gestores da Instituição com os salários
percebidos no período.
Apresenta-se, no Anexo 35, a relação dos servidores cedidos pela SES-DF ao HCB, com
nome, número de matrícula SES-DF, número de horas cedidas pela SES-DF para o HCB
e lotação de origem.
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15.4. Tabela Salarial
Conforme demonstrado na Tabela Salarial (Anexo 36), os cargos foram estruturados
em quatro planos: Administrativo, Assistencial, Estratégico e Médico. Foram previstos
três níveis na carreira dos cargos de nível superior e dois níveis para os cargos de nível
técnico/operacional.

15.5. Reajuste Salarial
A data base da categoria dos profissionais da saúde no Distrito Federal é 1º de
setembro. Contudo, até aquele mês o SindSaúde ainda não havia firmado o Acordo
Coletivo definindo o percentual.
Embora o índice de inflação no período tenha sido superior, o contrato de gestão foi
reajustado em março de 2015 no percentual de 7,7%. Por esse motivo, o Conselho de
Administração do ICIPE, em reunião de 30.09.2015, decidiu conceder 7,7% de
recomposição salarial a partir de 1º de setembro e avaliar a situação em março de
2016, quando ocorrerá o reajuste do contrato de gestão.

15.6. Limite de gastos com pessoas
Ressalte-se que, conforme disposto na cláusula 6.1.13 do CG 01/2014 o HCB deve:
“observar na contratação e gestão de recursos humanos, os requisitos e parâmetros na
legislação pertinente, sendo permitido, dada a especificidade dos serviços realizados, o
limite das despesas com salários e encargos em até 70% do valor anual acumulado de
custeio”. Após estudos que tomaram por base as referências legislativas correlatas,
concluiu-se que a expressão recebe melhor interpretação se lida “o limite de despesas
com salários e encargos é de 70% do valor da parcela para custeio somado no período
de um ano”. Seguindo esse raciocínio, compreende-se que a sistemática para cálculo
da Despesa Total com Pessoal – DTP é a soma do mês em referência com os 11 meses
anteriores executados, tomando-se a média destes, de forma a apresentar uma real
fotografia da evolução de execução físico-financeira.
Assim, com esse entendimento, nos meses de janeiro a dezembro 2015 atingiu-se a
média de 59,1% de gastos com pessoas.
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15.7. Dados Funcionais – Proporcionalidade por Sexo
O HCB conta com um percentual maior de profissionais do sexo feminino (72%) em
relação ao masculino (28%), seja na área administrativa, assistencial ou estratégica.

15.8. Dados Funcionais – Escolaridade
O grau de escolaridade dos funcionários é uma informação importante que indica o
alto nível de qualificação técnica e de gestão que se encontra o Hospital da Criança. De
acordo com a demonstração gráfica abaixo, em 2015 o percentual de graduados e pós
graduados somou 57% do total de funcionários.

O maior grupo, representado por 39% dos funcionários, compreendendo as áreas
técnica, assistencial e administrativa, possui ensino médio completo e 4% dos
funcionários estão cursando o nível superior.
A Visão de Futuro “O HCB dispõe de infraestrutura adequada, apropriada tecnologia
em saúde e constante capacitação do corpo técnico, visando atender adequadamente
a demanda quantitativa e qualitativa.”, confirma a necessidade de se
investir/estimular o crescimento nas qualificações strictu sensu e desse investimento
dependerá a alavancagem em ensino e pesquisa do Hospital.
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15.9. Capacitação e Desenvolvimento
Conforme determinação do Contrato de Gestão 01/2014 e do Decreto 30.136/2009 o
HCB vem investindo no Desenvolvimento e Capacitação do seu quadro de funcionários
por meio da participação em Congressos, Seminários, Cursos e Workshops.
A capacitação e o desenvolvimento dos funcionários é ação estratégica para alcançar a
missão e a visão de futuro do Hospital, contribuindo diretamente para o
aperfeiçoamento da qualidade dos serviços prestados.
Em 2015, de janeiro a dezembro, foi registrada a participação de funcionários em 146
eventos de capacitação internos e externos (Anexo 37), que contribuíram para o
aprimoramento e desenvolvimento dos profissionais do Hospital.

15.10. Absenteísmo funcional
O absenteísmo funcional médio registrado no período março a dezembro de 2015 foi
de 3,4%.

15.11. Medicina do Trabalho
Durante o ano de 2015, a Medicina do Trabalho do HCB homologou 1.246 atestados e,
desse total, 30 atestados se caracterizaram como afastamento INSS. No período foram
registrados 16 acidentes de trabalho, sendo 9 por “típico s/risco biológico”, 3 de
“trajeto” e 4 de “material biológico”.
O monitoramento da saúde do trabalhador é uma preocupação do Hospital, que vem
atuando com a equipe para diminuir sistematicamente os índices registrados, bem
como prevenir as principais causas de afastamento/atestados médicos.
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Para atingir esses objetivos a área realizou as seguintes ações no período:
Campanha interna de vacinação contra a Influenza (Gripe) com cobertura
aproximada de 41,63% dos funcionários;
Realização da SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho
em parceria com a CIPA;
Participação nos módulos do Curso de Formação da CIPA (Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes);
Campanha do Outubro Rosa- Campanha de Prevenção do Câncer de Mama,
Novembro Azul – Campanha de Prevenção de Câncer de Próstata e Dezembro
Laranja – Campanha de Prevenção de Câncer de Pele.

15.12. Ambientação de Funcionários
Todos os funcionários admitidos pelo HCB são convidados a participar de uma
ambientação, visando integrar e engajar o novo funcionário na Instituição. Esta
ambientação está estruturada em módulos, buscando melhor apreensão do conteúdo
e aborda os seguintes assuntos: História do HCB, Missão, Visão e Valores, modelo de
atendimento (especialidades e procedimentos), organograma, orientações gerais
sobre o contrato de gestão, o modelo do SUS, informações sobre os processos de
Recursos Humanos, direitos e deveres do funcionário, código de vestimenta, saúde e
segurança do trabalhador, orientações a respeito do serviço de controle de infecção
hospitalar e por fim, orientações sobre o relacionamento com a imprensa e uso de
mídias sociais.

15.13. Benefícios
Além dos benefícios legais, o Hospital oferece aos seus funcionários contratados pelo
regime CLT os seguintes benefícios:
Restaurante no local, onde são ofertados café da manhã, almoço e jantar de
acordo com o horário e escala de trabalho. Em 2015 foi implementada a
modalidade flexível de refeição, em que o funcionário opta por receber em
espécie, na folha de pagamento, o valor da refeição referente a 30% dos dias
trabalhados;
Licença maternidade de 180 dias;
Licença Casamento Especial de 3 dias úteis;
Plano de Saúde e Plano Odontológico;
Estacionamento;
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Transporte de funcionários em caso de greve dos rodoviários;
Seguro de vida em grupo;
Convênios celebrados com o SESC e academias de ginástica, que oferecem
descontos aos funcionários do HCB.

16. ENSINO E PESQUISA
Durante o ano de 2015 o HCB fez convergir os esforços isolados nas áreas de ensino e
pesquisa, que vinham em curso para a devida institucionalização. Os marcos
regulatórios foram ajustados e aprimorados para melhor atender à cultura
organizacional do Hospital da Criança de Brasília.
Na tentativa de quantificar e conhecer o conjunto de demandantes de formação em
serviço, o HCB acompanhou a flutuação de alunos e residentes ao longo dos meses,
nas diferentes áreas técnicas. Este dimensionamento trouxe informações relevantes às
instâncias diretivas. Em 2015 o HCB recebeu 145 novos alunos de graduação e 223
novos residentes, totalizando 368 pessoas em processo de formação na área da saúde,
para estágio e formação em serviço. As atividades de ensino geraram uma média de
112 pessoas por mês estagiando no HCB.
Evidencia-se, assim, a função precípua do HCB na formação de jovens nas diferentes
áreas profissionais da pediatria, mostrando-se essencial como cenário de formação em
serviço, complementando o currículo dos inúmeros programas de ensino superior e
residência na área de saúde do Distrito Federal. Destaca-se também o fato do HCB
estar sendo procurado por residentes e estudantes oriundos de instituições de ensino
de outras partes do país, para complementar seus programas de ensino curricular,
tendo sido firmados dez convênios em 2015, já citados em outro momento neste
relatório.
O HCB trabalhou também para que houvesse maior integração com a rede SES, que
tem a peculiaridade de abrigar no seu bojo a Fundação de Ensino e Pesquisa - FEPECS,
que coordena os programas de residência dos diferentes hospitais da rede da
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e mantém os cursos de
graduação em medicina e enfermagem, na sua Escola Superior de Ciências da Saúde ESCS. A estreita cooperação com o Núcleo de Residência da ESCS permitiu maior
aproximação com as supervisões e coordenações dos diferentes programas de
residência em pediatria, resultando na realização da Jornada de Educação e Pesquisa
em Pediatria, promovida conjuntamente pela ESCS- FEPECS e HCB. Este evento reuniu
gestores, professores e alunos de todos os programas de residência em pediatria da
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SES, quando todos tiveram a oportunidade de apresentar os programas e as limitações
existentes, bem como de discutir a busca de soluções comuns.
Na área de pesquisa, o HCB deu prosseguimento à formalização dos projetos em
andamento, particularmente aos estudos cooperativos multi-institucionais mantidos
pela área de oncologia pediátrica. Em 2015, 39 projetos de pesquisa foram
protocolados no HCB, sendo que 17 deles são projetos espontâneos da própria equipe
do HCB, 17 são trabalhos acadêmicos (Pós- Doutorado, Doutorado, Mestrado e TCC) e
dois são projetos de pesquisa patrocinada. Destes dois últimos, somente um deles
vigorou, tratando-se de um Programa de Acesso Expandido a uma nova droga para
tratamento de leucemia linfóide aguda refratária.
Em 2015, o HCB deu início ao Programa de Iniciação Científica, sendo que o primeiro
edital permitiu ofertas de seis bolsas a alunos de graduação, a partir de abril de 2015.
Instituíram-se os Seminários de Pesquisa, que permitiram a apresentação e discussão
de projetos de pesquisa protocolados no HCB, contribuindo para a construção da
cultura investigativa na instituição. Foram realizados 21 seminários de pesquisa em
2015.
O HCB promoveu e realizou cursos e eventos técnico científicos ao longo de 2015,
contribuindo para a difusão do conhecimento e compartilhando com a rede SES a
construção de práticas assistenciais que contribuem para o melhor funcionamento do
modelo hierarquizado do SUS. Foram realizadas 39 sessões de teleconferência com
componente de telemedicina, onde foram discutidos casos raros ou de difícil solução,
com equipes de oncologia pediátrica dos principais centros do Brasil e do mundo.
O HCB trouxe uma inovação, em termos de gestão de serviços, apresentada na forma
de pôster na XIX REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REGISTRO DE CÂNCER.
Trata-se da reunião do Registro Hospitalar de Câncer com os serviços de apoio aos
protocolos cooperativos, o que otimiza o esforço de coleta e a precisão das
informações fornecidas às diferentes bases de dados.
A Biblioteca HCB iniciou a utilização do software livre BibLivre dando início à atividade
de catalogação do acervo da Biblioteca HCB. No período de maio a dezembro de 2015
foram catalogadas no Software BibLivre 233 obras bibliográficas. O acervo da
Biblioteca HCB encontra-se disponível em: http://10.10.10.12:8080/Biblivre4/.
Merece destaque o fato do pesquisador Dr. José Carlos Córdoba ter concorrido com
um projeto de pesquisa ao edital da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, tendo sido
agraciado com o recurso de R$ 95.282,52, a ser empregado no custeio da pesquisa e
na concessão de uma bolsa de iniciação científica.
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No que tange ao laboratório de pesquisa, o ano foi um divisor de águas na história do
HCB. Com o inestimável apoio da ABRACE e de seus parceiros, com especial destaque
ao Instituto Ronald McDonald, o laboratório de biologia molecular passou a operar de
forma plena, com os principais equipamentos instalados e com equipe especializada.
Focando nos protocolos cooperativos e nos projetos de pesquisa da área de oncologia,
foram estabelecidos os protocolos experimentais para análise molecular de mutações
genéticas e imunofenotipagem. O HCB deu o primeiro passo rumo ao estado da arte
nos estudos e na qualificação da assistência em oncologia pediátrica, a medicina
individualizada de precisão. Este aporte tecnológico deverá, em breve, beneficiar
outras linhas de pesquisa no HCB.

17. COMUNICAÇÃO E EVENTOS
Imprensa
Em 2015, o HCB teve larga cobertura nos meios de comunicação do Distrito Federal. O
Hospital foi mencionado em pelo menos 168 matérias, divulgadas nos veículos
impressos, de TV, rádio e na Internet. Correio Braziliense, Jornal de Brasília, Agência
Brasília, Secretaria de Saúde e TV Record foram os veículos que mais publicaram
notícias relacionadas ao HCB.
Em dezembro o Correio Braziliense, na sua sessão “Crônicas da Cidade”, registrou o
testemunho de um dos seus colaboradores sobre a forma “carinhosa e profissional
com que todos os funcionários tratam os seus pacientes”.

A dança no hospital
Leonardo Meireles
A vida pede leveza. Exige. Não que os dias de hoje são piores que os de ontem; os problemas
atuais tornaram o mundo mais pesado; a sociedade moderna mata o humano que existe em
cada um de nós. É mais complexo que isso. A vida sempre, desde o primeiro organismo
unicelular, pede leveza. Exige. Quer exemplos? Havia dinossauros, mas alguns voavam. A Idade
Média pesava toneladas, entretanto, a música trazia a diversão e o sonho. A crise de 1929 veio
com aqueles concursos de malucos de dança, verdadeiras maratonas. O concreto de Brasília, a
poeira do cerrado, as mortes nos canteiros de obras foram acompanhados pela arquitetura de
Niemeyer e o urbanismo de vazios de Lucio Costa.

Relatório Anual de Gestão – ICIPE – ano 2015 – página

72

Estava no Hospital da Criança. O que se vê ali faz a pessoa se dobrar em si mesma, cobrir os
olhos e fechar os punhos, com raiva de qualquer divindade que deixa seres tão pequenos
naquelas situações. As cadeiras de rodas, as macas, as veias expostas, os corpos com formas
tão diferentes. Meninos e meninas correm, gritam e riem. Aqueles que podem, que
conseguem. Os adultos olham sem ânimo para TVs, celulares, papéis. Vez ou outra, chamam a
atenção dos filhos, quase não querendo chamar.
Um homem sobe em um tablado onde repousa um piano. Aquele instrumento de cor escura,
jeitão paquidérmico, perfil de um animal que destrói ao se mover. Porém, o que se movimenta
é o homem, que abre a tampa e mostra as teclas. Faz um leve aquecimento e experimenta
aquela combinação de preto e branco e manda Fascinação. Sei que a música é antiga (de 1905,
segundo o Google), mas a primeira imagem que me vem, claro, é de Elis Regina. A voz dela
aparece na minha cabeça, nem preciso fechar os olhos. O homem toca com calma, todas as
notas claras.
“Mãe, mãe, olha lá!”, a voz de uma criança me tira daquele devaneio. A mãe faz um sinal para
ela, que corre em direção ao piano. Um sorriso aberto, daqueles que não só aparecem na
boca, mas nos olhos, nos braços, nas pernas. Primeiro, ela só olha para o homem. Negra, bem
magra, os cabelos presos, a pequena não titubeia: começa a dançar. Faz movimentos delicados
com os braços, círculos no ar. Dá passos no ritmo da música e nem se importa se há alguém
olhando ou passando. É uma bailarina nata.
Por cinco ou 10 minutos, com meu filho no colo, toda aquela dor vai embora. E pelo o que
vejo, muitas crianças e adultos desviam o olhar das brincadeiras ou das ocupações para ver
aquela cena, ouvir aquela música. Um dueto formado no improviso e que atinge em cheio o
objetivo de um espetáculo artístico: expandir a mente humana. Uma atendente chama a
menina, que com a mesma alegria vai em direção da mulher (o Hospital da Criança tem uma
característica especial: os funcionários tratam todos os pacientes da mesma forma carinhosa e
profissional). Logo depois, eu e meu filho também somos chamados. O mundo exige nossa
presença novamente, então, temos que seguir. Mas, agora, mais leves. Como a vida exige.
(Correio Braziliense 11/12/2015)

Site
Desde a sua inauguração até 31 de dezembro de 2015, o site do HCB www.hcb.org.br
recebeu 359.690 “visitas”. As páginas mais acessadas: 223 mil na “Home” (desses, 145
mil para ir ao “Trabalhe conosco”), 134 mil no “Trabalhe Conosco”, 7.100 em
“Notícias” e 3.490 a “Localização”;

Redes Sociais
Em 2015, houve um aumento de 35% no número seguidores da página do HCB
no Facebook (7.094 em janeiro - 9.536 em dezembro). Esse resultado foi obtido
organicamente, ou seja: sem nenhum anúncio pago dentro da própria rede social.
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A publicação com o maior número de interações foi a da visita da cantora Lucina, com
o musicoterapeuta do Hospital, à área dos pacientes internados. Foram mais de treze
mil pessoas alcançadas somente com esta publicação.

Jornais eletrônicos
Foram publicados 10 jornais eletrônicos em 2015, sendo cinco para o público interno e
cinco para o público externo. O jornal interno, “HCB Informa”, é distribuído para uma
lista de endereços eletrônicos de funcionários do Hospital. O externo, “HCB Notícias”,
para essa mesma lista de funcionários e também para o público externo, que pode se
inscrever gratuitamente para recebê-lo. Até a última edição de 2015, a lista de
assinaturas do HCB Notícias acumulava 1.795 assinantes.
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Folders e panfletos informativos
Diversos folders e panfletos foram produzidos em 2015 para distribuição aos
frequentadores do hospital e versam sobre: carteirinha do HCB, cuidado com resíduos
e linguagem oral (brincadeiras, estratégias e etapas do desenvolvimento), dentre
outros.

Foram produzidos cartazes alusivos a eventos técnico-científicos, datas comemorativas
como Dia do Enfermeiro, Dia do Médico, Dia do Pediatra e de encerramento do ano.
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Eventos
No ano de 2015 o HCB promoveu diversos eventos, com apoio de empresas e órgãos
parceiros, que foram relatados nos relatórios mensais. Alguns deles estão
mencionados no item “Fatos relevantes” deste relatório. Apresenta-se abaixo uma
síntese dos demais que foram realizados:
Eventos Comemorativos
9 a 13 de março – Semana da Mulher: diversas atividades voltadas para
pacientes e familiares, com destaque para o desfile de moda, com pacientes do
HCB;
27 de julho – Dia do Pediatra: homenagem aos especialistas;
5 de agosto – Dia Nacional da Saúde: apresentação do Coral Leve Música,
junto com o coral Cantareiros;
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14 de agosto – Dia do Diabético: “city tour” pela cidade, com apoio de
empresas locais;
21 de agosto - Dia do Folclore: apresentação do grupo Sensação Paraense;
Eventos Formais - Institucionais
7 de agosto – Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do HCB: solenidade
de posse dos membros eleitos para a Comissão de Ética de Enfermagem do
Hospital da Criança de Brasília, gestão 2015/2017;
Eventos Técnicos Científicos
11 de março – Palestra “Microbiome, prebiotic and Cow’s milk allergy”;
13 de março – Seminário de pesquisa: Preparação psicológica de criança para
cirurgia;
20 de março – Seminário de pesquisa: Influência da estimulação sensorial no
controle cervical de crianças com paralisia cerebral;
17 de abril – I Encontro de Saúde e Cultura Indígena do Hospital da Criança de
Brasília;
24 de abril – I Jornada de Reabilitação do Hospital da Criança de Brasília –
Abordagem Interdisciplinar;
8 de maio – Seminário de Pesquisa: Estudo de gene MKRN3 em indivíduos
portadores de puberdade precoce central idiopática residentes no Distrito
Federal e Entorno;
15 de maio – Seminário de Pesquisa: Avaliação da velocidade de
processamento da informação em crianças portadoras de doença falciforme;
20 a 22 de maio – Semana de Enfermagem;
23 de maio – Avanços na Abordagem da Epilepsia Refratária;
27 de maio – Palestra Dr. Rama Jayanthi - Abordagem multidisciplinar de
desafios pediátricos complexos;
28 e 29 de maio – I Encontro de Comunicação do Hospital da Criança de
Brasília;
12 de junho – Seminário de Pesquisa: Efeito da bandagem elástica no
tratamento da sialorréia em crianças com paralisia cerebral;
19 de junho – Seminário de Pesquisa: Os fluxos comunicacionais do HCB sob a
perspectiva da comunicação terapêutica;
26 de junho – Seminário de Pesquisa: Estabelecimento de protocolo do uso
do laser de baixa potência na profilaxia e tratamento de mucosite oral em
pacientes oncológicos pediátricos acompanhados no HCB;
27 de junho – Miopatias: abordagem clínica e novas terapêuticas;
31 de agosto a 1º de setembro – I Exposição de Tecnologia em Reabilitação
Multidisciplinar do HCB;
17 a 19 de setembro – I Jornada de Psicologia Pediátrica do HCB;
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30 de setembro a 2 de outubro – II Encontro de Odontologia Hospitalar do
HCB;
7 de dezembro – Educação em saúde – Grupo de orientação para familiares
de crianças e adolescentes portadores de doenças neuromusculares;
16 e 17 de dezembro – I Jornada de Educação e Pesquisa em Pediatria;
Eventos Informativos
5 de maio – Dia Mundial de Higienização das Mãos “Mãos limpas”;
9 a 13 de novembro – IV Semana Interna de Prevenção de Acidentes – SIPAT;
Eventos Culturais
27 de maio – Remédio Musical – Alisson Nogueira e Alisson Takaky;
26 de agosto – Remédio Musical: Brena Lee e Carlos Henrique;
23 de outubro – Apresentação do Coral do BRB;
28 de outubro – Remédio Musical – Manoelzinho do Acordeom e Luciano do
Sax;
29 de outubro – Apresentação do Trio Bagunça e doação de brinquedos;
5 de novembro – Apresentação da Banda do Batalhão da Polícia do Exército;
18 de novembro – Remédio Musical – Luciano Pelucci;
Eventos de Parceiros
19 de agosto – Assinatura do Termo de Compromisso entre o Instituto Ronald
McDonald e Abrace;
26 de agosto – Reunião da Memória da Cipe – Associação Brasileira de
Cirurgia Pediátrica;
29 de agosto – McDia Feliz;
4 de dezembro – Pintura de quadros do projeto The Brushstroke;

Visitas
Visita Técnica
10 de março - profissionais da Aeronáutica: para conhecer como funciona o
modelo de gestão por Organização Social;
24 de março – Diretoria de fiscalização e obras do TCDF: a diretora Adriana
Portugal, acompanhada da auditora Silvia Damasceno, para se inteirarem do
andamento das obras do Bloco II;
26 de março – Secretário de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos e
comitiva da Secretaria de Saúde e da Comissão de Acompanhamento do
Contrato de Gestão: com o intuito de conhecer para acompanhar o andamento
das obras do Bloco II;
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31 de março – Reunião e visita da Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Serviços Públicos (Sinesp), da Comissão de Acompanhamento do Contrato de
Gestão (CACG) da Secretaria de Saúde do DF, Agefis e Comissão de aprovação
de Projetos (CAP);
21 de maio – GRAACC/SP: Juliana Pepe, coordenadora de Imagem e
Radioterapia do Graacc de São Paulo;
28 e 29 de maio – Profissionais de Comunicação;
14 de novembro – grupo da XX Jornada Unificada de Especialidades
Pediátricas: grupo fez visita ao Hospital, guiado por profissionais que
participaram do início da pediatria do Hospital de Base do Distrito Federal.
Visita Política
6 de julho – Deputado Federal Antônio Jácome;
Visita Diplomática
25 de março – representantes da Embaixada da China;
10 de julho – enfermeiros e médicos angolanos;
17 de novembro – Ministros de Saúde estrangeiros, participantes da II
Conferência Global de alto nível sobre Segurança no Trabalho;
Visita de Personalidade
29 de abril – corredor de Stock Car, Lucas Foresti;
27 de agosto – cantora Lucina;
Visita Cidadã/Social
21 de março;
13 de junho;
8 de agosto;
17 de agosto – Mc Donald’s – Funcionárias da loja Taguatinga Centro;
12 de setembro;

18. VOLUNTARIADO
O Voluntariado do HCB, um dos pilares da Instituição, em parceria com a ABRACE,
fechou o ano de 2015 contando com 261 voluntários atuando em diferentes grupos:
Alegria, Alegria
Amigos da Alegria – Diálise
Amigos da Alegria – UTE
Amigos do Leito
Anjos em Ação
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Arte, Movimento e Expressão – AME
Contadores de histórias
Contadores de histórias itinerante
Cuidando do Acompanhante
Cuidando do Cuidador
Jornalzinho do Adolescente “Fique Ligado!”
Lojinha Abrace
Posso ajudar?!
Sinfonia da Saúde
Terapias Integrativas – Arteterapia
Terapias Integrativas - BodyTalk
Terapias Integrativas – Reiki
-x-x-x-x-x-x-0-x-x-x-x-x-x-

Brasília (DF), 26 de fevereiro de 2016

Relatório Anual de Gestão – ICIPE – ano 2015 – página

80

