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Abrace - Associacao Brasileira deAsststencla asFamllias de CriancasPortadoras de Cancer e
Hemopatias

AHCB - Assoctacao dos r uncrcnanos do HCB

All - Assessoria Jur fdico tegislat lva da SES-DF

ASPS - Ac;6es e Servic;os Publicosde Saude

BPA - Boleti rn de Prod ucgo Amb ulatorial

CR - Cent ral de Regula,ao da SES DF

CACG - Comissaode Acompanhame nto do Contrato de Gestao

CG - Contra to de Gestao

OF - Distr ito Federal

OOOF - Diaric Ofictal do Distr it o Federal

FNS - Fundo Nacional de Saude

GOF - Governo do Dist r it o Federal

HAB - Hospita l de Apoio de Brasilia

HBOF - Hospit al de Base do Distri to Federal

HCB - Hospital da Crlanca de BrasiliaJose Alencar

HMIB - Hospit al Materna Infant il de Brasilia

HRl - Hospita l Regional Lest e (Pa ranoa)

HEMOCENTRO - Pundacao Hemocentro de Brasili a

ICOF - Instituto de Cardiologia do Dist rito Federal

ICiPE - lnstitu to do Cancer Infant il e Pediat ria Especializada

lACEN-OF - Laborat6r io Central de Saude Publ ica do Distrito Federal

MPF - Mlnisterlc Publico Federal

MPT - Mlnister lo Publico do Trabalho

MS - Mln lster ic da Saude

OMF!WFO - Organlzadlo Mundial da Familia/World Family Organization

OS - OrganizacaoSocial

PGDF - Procuradoria Geral do Distrito Federal

SES-OF - Secreta ria de Estado de sauce do Distrito Federal

PGOF - Procuradoria Geral do Distrito Federal

PNH - Politi ca Nacional de Hurnanlzacao

RHC - Registro Hospitalar de Cancer

SAME - service de Arquivo Medico e Estatistica

SCI - Service de Contro le de rnfeccjo

SIPAT - Semanade Prevencao de Acidentes do Trabalho

SISREG - Sistema de Regulat;ao da SES DF

SINESP - Secretaria de Estadode Infraestrutura e services Publicos

TCOF - Tribunal de Contas do Distrito Federal

TIC - Tecnologia da tnformacaoe Cornunlcacao

TNN - Triagem Neonatal

TMO - Transplante de medula 6ssea

UBS!SES - Unidade Baslca de Seudeda

UNAPMIF - unuc Nacional das Assoclacoes de Protecao aMate rnidade, lnfancia e Familia (Corntte
Nacional Brasileiro da WFO/OMF)

WFO!OMF - World Family Organlzation/Organ tzacao Mundial da Familia
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o presente relatario de gestae refere-se as at ividades desenvolvidas no periodo
compreend ido entre janeiro e dezembro de 2017 pelo Inst ituto do Cancer Infantil e
Pediat ria Especializada - ICiPE para organ lzacao, implantacao e gestae das ac;5es de
assistencia a saude no Hospita l da Crianc;a de Brasilia JoseAlencar - HCB.

No Anexo 1 encont ra-se a copia do Contrato de Gestae 01/2014 - SES-DFcelebrado em
17.02.2014 com vlgencia a part ir de 19 .03.2014 e, no Anexo 2 a copia do ext rato
publicado no DODF 39, de 20.02.2014.

No dia 25 de setembro de 2015 foi celebrado 0 primeiro termo aditivo ao Contrato de
Gestae 01/2014 (Anexo 3). public ado no DODF 190, de 19.10.2015 (Anexo 4).

No dia 3 de marco de 2017 foi celebrado 0 segundo termo aditivo ao Contrato de Gestae
01/2014 IAnexo 5). publicado no DODF 48, de 10.03.2017 (Anexo 6), tendo como
obj eto " ... reajustar 0 valor do repasse mensal da contrata de qestiio para R$
7.777.937,61...", conforme previ sto na clausula 10.1 do Contrato de Gestae 01/2014.

No dia 8 de dezembro de 2017 foi celebrado 0 terceiro te rmo adit ivo ao Cont rato de
Gestae 01/2014 (Anexo 7). publicado no DODF 240, de 18.12.2017 (Anexo 8), tendo
como objeto alt erar/ajustar:

a) Metas quantitativas:
o Grupo I-consultas rnedicasde especialidades:
o Grupo ll-asslstencia complemen tar essencial:
o Grupo III-procedimentos especializados:
o Grupo IV-exames por metod os graflcos:
o Grupo V-exames laboratoriais:
o Grupo VI-exame de bioimagem
o Grupo VII-cirurgias regime de hospita l dia
o Grupo VIII-saidas hospitalares

b) Metas qualitativas:
1. Procedimentos para a Centra l de Regulacso: disponibilizar 100% dos

procedimentos pactuados, por interrnedio da central de regula,ao/SES-DF;
2. Satisfacao dos lamiliares de pacientes do hospita l: garantir 75% de satisfacao dos

responsaveis e familiares;
3. Satisfacao dos pacientes: garant ir 75% de satlsfacao das criancas e adolescentes

pacientes do hospital;
4. Ouvidoria: dar encaminhamento adequado a 80% das manifestacoes

apresentadas;

Relatorio Anuol de Gestao - ICIPE- ana 201 7 - pogina 8



5. Taxa de lnfeccao de sitio clnirgico (15e): mante ra taxa de ISC cirurgicas limpas
(herni orrafias), dos ultimos 12 meses inferior ou igual a 1,0%;

6. Densidade de infeccao de corrente sanguinea associada a cate te r venoso central :
manter a densidade de IAVC nos ult lrnos 12 meses inferior ou igual a 20;

7. Taxa de ocupacao hospitalar : manter a media de ocupacao hospit alar maior ou
igual a 75%;

8. Taxa de ocupacao ambulatorial: manter a media de ocupacao dos consult6rios
medicos maior au igual a 75%;

9. Media de perrnanencia hospit alar: manter a media de perrnane ncia hospital ar dos
ulti mos 12 meses menor au igual a 8 dias.

ciflA"I/r/'f
O, ... . Il" "'" ..,,, ..

"'..".......e-_.- -....- I
I

r

c) Reajusta r 0 valor do Contrato de Gestao
o reaj uste de 3,09% representa a var iacao efetiva dos custos operacionais do HCB. Desta
forma, 0 valor da parcela de custe io passa de R$ 7.777.935,61 para R$
8.018.275,88, com efe itos f inanceiros a conta r de 1Qde marco de 2017.

d) Anexo II - dos valores e cronogramas de transferenclas para custeio
Os valores e cronograma de t ransfe rencias passa a ser 0 constante no anexo II do
documento.

e) Clausula Sexta - Das obrlgacoes do contratado
./ " item 6.1.5.1. Monito rar 0 indice de absentefsmo de primeiras consultas,

apresentando-os mensalment e no relat6ri o de prestacao de contas" :
./ " item 6.1.5.2. Monitorar a taxa de mortalidade, apresentando-a mensalmente no

relat6rio de prestacao de contas";
./ "item 6.1.5.3. Manter regist ro hospita lar de cancer alimentando a base de dados

nacional (INCA), conforme preconiza a leglslacao vigente, com no maximo 02
anos de defasagem, de acordo com 0 ana calendario":

f) Clausula Segunda - Da dotacao orcamentarla
A despesa corre ra aconta da ootacao Orcarnentaria constante no documento.

No Anexo 9 estao as c6pias dos oficios HCB de entrega regular dos relat6rios mensais,
relativos ao perlodo janeiro a dezembro de 2017.

2. 0 ICiPE - Insti t ut o do Cancer Infantil e Pediat ria Especiali zada

o ICiPE - instituto do Cancer Infantil e Pediatri a Especializada, associacao de direito
privado, sem fin s econ6micos au lucrat ivos, foi criado em 22.05.2009 pela Assoclacao
Brasileira de Asslstencia as Famili as de Criancas Portador as de Cancer e Hemopati as -
Abrace, com a objet ivo de promover assistencla a saude, mediante a prestacao de
services hospitalares e ambulato riais, com enfase tambern no desenvolvime nto de
ensino e pesquisa em saude. Apresenta-se em anexo, c6pias de:
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./ Ato const it uti vo do ICIPE(Anexo 10);

./ Ata da reuniao do Conselho de Adrninistracao, de 19.05.2017, com eleicao
e posse da Diretoria para 0 periodo 2017-2021 (Anexo 11);

./ dos membros da Diretoria do ICiPE e declaracao de nao exerd cio de
cargo de chefia ou de conf lanca no sus (Anexo 12);

./ Ata da reuniao do Conselho de Administracao, de 21.07.2014, com alte racao
de endereco do ICiPE(Anexo 13);

./ Ata da reunlao do Conselho de Adrnlnlst racao, de 21.03.2016, que atualizou
o Estatuto (Anexo 14);

./ Ofieio SEI-GDF 4/2017-SEPLAG/GAB/URTS, de 08.08.2017 - 0 Conselho de
Gestae das OrganizarfiesSociais-CGOS, em sua reunlao, renovou 0 t itulo de
Organizacao Social do ICiPE(Anexo 15);

./ Relat6rio de Auditoria Independente sobre asdernonstra coes contabeis de 2017
(Anexo 16);

./ Ata da a reunlao do Conselho Fiscal- 2017 (Anexo 17);

./ Ata da a reunlao do Conselho de Adrninist racao - 2017 (Anexo 18);

./ Ata da e Assernbleia Geral- 2017 (Anexo 19)

./ Relacao de Fundadores, Direto ria e Conselhosdo ICiPEcom respect ivas datas de
eleicao e periodos de mandato (Anexo 20).

3. 0 HCB - Hospital da Crlanca de Brasilia JoseAlencar

3.1. Estrutura Organizaciona l

Apresenta-se, no Anexo 21, 0 Organograma do HCB aprovado pelo Colegiado Gestor em
22.11.2017.

o Colegiado Gestor continua se reunindo semanalment e para dellberacao de polfticas,
diretrizes e estra tegias do HCBe sua cornpo slcao encont ra-se no Anexo 22.

3.2. Membros da Diretoria

No Anexo 23 encontra-se a relacao dos membros da Diretoria do HCB, com data de
posse no cargo e data de desligamento.
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4. ATIVIDADES, OCORRENCIAS EOUTROS ASPECTOS RELEVANTES

4.1. na area assistencial

Em 2017 0 HCB investiu esforco s na colaboracao com a Rede SES-DF no sentido de
fomentar discussao e desfechos para alguns problemas sist ernicos que impactam na
asslst encia acrianca e ao adolescente.

4.1.1. de filas / Aumento de acesso por necessidade

Em agosto de 2016 0 HCB iniciou estudo de monitoramento ativo das entradas e a partir
de abril de 2017 0 projeto foi transformado em programa regular, com 0 intuito de
qualificar a oferta de vagas aCentral de Regulacao para primeira consulta, 0 que tem
permitido aprimorar os encaminhamentos e cornuntcacao com 0 paciente, evitando 0

"desperdicio" da vaga ofertada. Alern disso, paralelo a esse monitoramento, foram
criados projetos especificos em parceria com a Central de Regulacao, 0 Coordenador da
Pediatria da SES/DF e os Coordenadores de Especialidades Pediatricas do HCB para
ampllacao da oferta, de forma a atender a demand a de atendimento alinhada a criterios
c1inicos adequados e proposlto do HCB.

Foram identificadas as especialidade s com pouca demanda , algumas por
desconhecimento dos instrumentos de encaminhamento pelos profissionais da SES-DF
e outras por real ausencia de demanda para a pediatria . Tarnbern foi possivel identificar
areas com muita demanda e entendeu-se que deveria ser otimizada a capacidade
instalada do HCB para aproveitamento mais efetivo das vagas ofertadas.

o HCB colaborou com 0 diagnostico sit uacional da fila de regulacao de vagas das
especialidades pedlatrlcas com alto nurnero de pacientes. Foram elas: Cardiologia,
Dermatologia, Neurocirurgia, Nefrologia, Gastrenterologia e Endocrinologia.

Cada coordenador dessas especialidades no HCB, juntamente com a equipe da Diretoria
Tecnica do HCB, avaliou os registro s e prioridades que se encontravam no sistema de
regulacao (SISREG) para a especialidade, detectando equivocos quanta ao CID, quadro
c1inico e a especialidade solicitada. Apos cada analise 0 HCB sinalizou os casos aCentral
de Regulacao da SES-DF para possiveis correcoes e melhorias no processo.

Entendeu-se entao que se deveria evoluir da simples "gestae da oferta" propria dos
sistemas fra gmentados de saude para um trabalho de "gestae da necessidade" , mais
adequado nos sistemas organizados em Rede de Atencao aSaude [ref. Mendes, 2009].
Bem documentado na literatura, este tem side 0 processo pelo qual passa tarnbern toda
a rede de saude do DF. Passou-se entao, a participar mais ativamente desta construcao
junto com a SES, especificamente com asubsecret aria de Atencao Integral aSaude-SAIS,
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Diretoria de e a Coordenacao de Redes e lntegracao de
CORIS.

o HCB t em participado do Diagn6st ico Situacional da Pediatria Especializada na rede e
da analise dos principals prob lemas e procura criar est rategias especfficas dent ro da sua
capacidade instalada para colaborar com a rede em cada segmento de atendimento.

Projetos especfficos

Cirurg ia Pediatrlca
Segundo dados da de Regulacao da SES-DF, em abri l de 2017 havia
aproximadamente 9.010 pacientes pediat ricos em fila de espera por uma consulta em
Cirurgia Pediat rlca, com um tem po med ic de espera de 3 a 4 anos. Dentre esses,
aproximadamente 1.200 pacientes com 5 anos no aguardo pela consult a e apenas uma
unidade da rede hospitalar do OF - 0 Hospital da Crianca de Brasilia, ofertando consult as
ambulatoriais reguladas em Cirurgia Pedlat rica.

Na perspectiva de acao conjunta que proporcionasse nao somente 0 atend imento da
demanda em consult as, mas que permitisse ganho de conhecimento aos medicos
encaminhadores, estabelecimento de diretriz de diagn6stico e conduta , uniu- se 0

processo de qual iflcacao da fila a um projeto de aprendizado e organizacao gerencial,
dando um escopo metodol6gico de pesquisa epidemiol6gica e c1 inica.

o trabalho preliminar da Coordenacao de Cirurgia Pediat rlca da SES-DF identificou que
aproximadamente um terce da demanda de solicltacoes de consultas de especialidades
pedlat rlcas indicam osClDs: N47.0 (Fimose); 018 (Hemangioma); 069 (Polidactil ia); 0 38
(Anquiloglossia) e 052.5 [Sinequia de pequenos labios vulvares). Estas afeccdes, em sua
maior ia, nao necessit am de t ratamento sob anestesia geral em Cent ro Clrurgico e
muitos casossao resolvidoscom tratamento c1inico e orientacoesde cuidados realizados
em carat er dom icil iar.

o projeto denominado "Projeto Ciru rgia Pedlatrica Ambulatorial de Pequeno Porte"
visa organizar 0 at endimen to dos pacientes, com inclusao de t reinamento de medicos
da rede SES-DF nessas afeccoes, organizacao de dados epidemiol6gicos e c1inicos e
avaliacao de indicadores de acompanhamento, com objetivo de prover campo de
pesqu isa nao somente no escopo c1inico-assistencia l, mas tambern educacional e
gerencial.

o projeto lniciou em 06.04.2017, com duracao de 10 a 12 meses, com pelo menos 4
tu rmas compostas por 8 medicos em cada, com copart lcipacao da Coorde nacao de
Cirurgia Pedlatrica da SES-DF, da Diretoria Tecnlca do Hospital da Crianca de Brasilia
/' (HCB), Centro de Ensino e Pesqu isa do HCB (CISEP) e Diretoria de Regulacao (DIREG).
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Alern disso 0 HCB, em parceria com a Central de Regulacao, pesquisou 0 contato
telef6nico atualizado no trakCare de todos os pacientes envolvidos no projeto, para
identificar um contato telef6nico mais atualizado, tendo em vista que a maioria dos
pedidos foram solicitados em 2012/2013.

Como desdobramento do projeto de cirurgia pedlatrlca, discutido em conjunto com a
SES-DF, 0 HCB colaborou para retirar da fila de consulta para cirurgia pediatrica 1.282
pacientes, que foram contemplados conforme os ClD's do projeto, sendo : 1.008 (N47
Fimose). 136 (Q69 Polidatilia). 82 (Q38 Anquiloglossia). 40 (018 Hemangioma) e 16
(Q52 Sinequia de Pequenos labios vulva res). Alem disso, passou a realizar as cirurgias de
Anquiloglossia com aparelho de laser cirurglco, 0 que provoca rnenos sofrimento as
crlancas no pos operatorio.

Gastroenterologia/Endocrinologia/Cardiologia/Nefrologia
Conforme solicltacao e reuni6es realizadas com especialidades pedlatricas do HCB, a
Coordenacao de Pediatria da SES/DF orientou a execucao de um diagnostlco situacional
para a fila de cada especialidade. Foram selecionadas quatro especialidades em
detrimento da alta demanda para elaboracao do dlagnostico e estrateglas:

• Gastroenterologia
• Endocrinologia
• Cardiologia
• Nefrologia

o HCB, juntamente com cada coordenador de especialidade da SES, avaliou os registros
e prioridades que se encontravam no sistema da Central de Regulacao para a area,
detectando possivei s equivocos e sinalizando aquela Central para melhorias no
processo.

Alern disso, redefiniu prioridades conforme CID e hlstorla c1inica registrada, alern do
redirecionamento daqueles pacientes que nao se encontravam na fai xa eta ria de
atendimento pediatrlco. Como segunda etapa foram mapeados os arnbulatorios
regulados na rede para cada especialidade, assim como 0 mapeamento dos
especialistas, para que 0 Coordenador de Pediatria definisse 0 nurnero de
agendamentos conforme regiao e prioridades.

Como terceira etap a desse processo de trabalho, cada especialidade ficou respcn savel
de elaborar um protocolo de estratificacao de riscos com crtterios c1inicos e/ou
laboratoriais para estratificacao da prioridade dos at endimentos e agendamento
regulatorlo, evitando desta forma a formacao de uma nova demanda sem criterlos,
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Como result ado de to do esse t rabalho, foram ofertadas 2.001 vagas extras para a
Central de Regulacao no periodo de abril a outubro, signif icando aumento de 31% do
total de oferta de vagas para diversas especialidades que foram inclufdas em projetos
especificos. Em novembro e dezembro foi realizada analise dos dados e avaliacao dos
processos. As 2001 vagas ext ras para consultas ambulatoriais de especialidades
pediatricas foram assim representadas:

./ Cardiologia: 200

./ Cirurgia: 1.282

./ Dermatologia: 28

./ Endocrinolog ia: 222

./ Gast roentero logia: 99

./ Nefrologia: 93

./ Neurocirurgia: 47

./ Neurologia: 30.

4.1.2. Cuidados Paliativos em Pediatria

Nos dias 6 e 7 de abril aconteceu a I Jornada de Cuidados Paliativos em Pediatr ia, sob
coordenacao do HCB e Hospita l Regional de Ceilandia. 0 evento contou com a
partlcipacao de 16 palestrant ese 184 ouvintes e teve como objetivo discut ir inforrnacao
qualif icada em cuidados paliativos pedlatricos, produ zindo uma rnudanca cultural na
atencao pediat rica de doencas graves, sob a 6t ica do cuidado alern da cura.

n .. "'lo j •
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Relot6rioAnuol deGestao - IC/PE - ana 2017 - pagino 14



cRiA'N'(/ f....."' .. ..... .,,"'.. _ _ c_ _._ .-

Como desdobramento da Jornada, foi criado 0 "Grupe de Estudos Cuidados Pal iat ivos
em Pediatria" , com 0 objetivo de prestar lnforrnacao qualificada sobre 0 "estado da
arte" em cuidados paliati vos pedlatrlcos, produzindo uma rnudanca cult ural, sob a ot ica
da linha do cuidado e que esse grupo se mob ilize como multiplicador interne e como
prot agonista no est abelecimento de um Programa de Cuidados Paliat ivos Pediatricos na
rede SES/DF, uma vez que 0 HCB e referenda para a maior parte das doencas cronicas
graves da infancia.

a HCB enfatizou 0 estudo da abordagem dos cuidados paliat ivos, por entender que essa
e uma abordagem que mais se aproxima daquela necessaria ao manejo do paciente
cronlco. Dessa forma foi possivel amplia r discussao sobre cuidados a pacientes cron icos
e desmistif icar 0 conceito de cuidados paliativos.

a HCB promoveu tarnbern uma Jornada de Cuidados Paliat ivos na UNB, campus
Cellandia, para que os recursos e esforco s invest idos nos profissionais do HCB fossem
ampl iados aos profissionai s das outra s unidades da SES-DF.

Foram realizadas diversas reun ioes, com apresentacao ternatica repr esentativa das
principais doencas cronicas pedlatricas, fe ita por liderancas medicas das diferentes
areas. Ao f inal de cada encontro, foram elencadas a, oes que possam ser incorporadas
ao cot idiano da cllnlca.

.,/ No dia 3 de julho foi discut ido 0 t ema: "Cuidado paliativo nas doencas renais
cronl cas: 0 estado da arte, 0 que pratic amos no HCB e 0 que podemos
aprirn orar" , apresentado pelo Dr. Luciano Maximo, medico nefrologista
pedlatrico do HCB;

.,/ No mes de agosto foi discutido 0 tema "Estrategias e desaf ios da equipe
mul ti pro fissional de Fibrose Cistica para comunicar a rna notlcia - como
fazernos" , a partir da apresentacao da Dra. Luciana Monte, pneumopediatra do
HCB;

.,/ Em 4 de setembro fo i discutido 0 tema "Necessidades psiquicas da crianca e do
cuidador: 0 que a psiquiat ria tem a dizer para a equipe interdi scipli nar?",
apresentado pelo Dr. Thiago Blanco Vieira, medico do HCB;

.,/ Em 2 de outubro foi discut ido 0 tem a "Diagnosti co de doencas geneti cas raras -
exames complementares e desfecho: qual e 0 envolvimento das famflias na
declsao", apresentado pela Dra. Romina Soledad;

.,/ No rnes de novembro 0 grupo tratou sob re " lmunodef lciencias ccngenitas: como
engajamos 0 cuidador nas decisoes terapeut icas", sob ori entacao da medica do
HCB Dra. Fabiola Scancetti.

Durante 0 ano foram discutidos diversos tem as, que resultaram em alguns desfechos a
serern trabalhados no ana de 2018:
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./ realizar treinamento sobre comunlcacao de mas noticias;

./ implantar programa de apoio ao profissional que lida com cuidados paliat ivos;

./ desenvolver atendimento multid isciplinar e plano terapeu t ico singular por
equipe de atendimento .

4.1.3 . Grupo de Trabalho de Autocuidado Apo iado

Desde 27.04.2017 0 HCB tem part icipado do Grupo de Trabalho de Autocuidado
Apo iado criado por iniciativa da SES-DF, sob coordenacao da Gerencia de Atan cao a
Saude nos Cidos de Vida, com 0 objet ivo de desenvolver tecno logias de avallacao de
sufic iencia de autocuidado para pacientes cr6nicos. a grupo devera entrega r resultados
finai s ate 0 dia 31.05.2018.

No dia 10 de ju lho a SES realizou oficina de autocuidado apoiado com Ana Maria
Cavalcanti, do CONASS, seguida de reuniao no dia 11 para avaliar 0 planejamento e
instrumentos que 0 grupo elaborou.

No rnes de agosto foi finalizada a primeira versao do instrumento de avallacao da
suf iciencia de cuidado, alern do formulario do plano de cuidados. Foi iniciada a
irnplernentacao do projeto de autocu idado apoiado na SES. Dois repr esentante s do
grupo de t rabalho fizeram reuniao/t relnamento "in locu" com a equipe da UBS-Unidade
Basica de Saude 1 e com 0 ambulat6rio de especialidades do HRl-Hosp ital Regional
leste, ambos no Paranoa, para disserninacao dos instrumentos. Durante as reuniiies
houve levantamento de algumas necessidades.

No dia 21 de setembro a equipe do ambulat6rio de especialidades do HRl apresentou
as prim eiras imp ressiies sobre a aplicacao do rnetodo e dos inst rumentos de avallacao
de suficiencia do cuidado e plano de autocuida do apoiado na UBS 1 do Paranoa, nos
pacientes acometidos por hipertensao e diabetes.

4.1.4. Diret rizes Clinicas

Diante do desafio da gestae de condicces cr6nicas e comprometi do com a excelencia
assistencial, alinhados aos prin cipios da t ransdisciplinaride, qualidade, hum anlzacao,
sustentabil idade, eficacia e eficiencia , 0 HCB desenvolveu 0 projeto "Diret rizes
Interprofissionais de Atencao aCrianca e ao Adolescente" , batizado como "Diret rizes
Clinicas" .

a objetivo desta iniciat iva fo i eleger as patologias ou condlcoes de maior prevalencla,
custo ou gravidade atendidos no HCB e desenhar um mode le assistencial int egrado, com
definicoes de elegibilidade, f luxo, terapia e metas terapeut icas, dent re out ros, de forma
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a orientar equipes e usuarios sobre a me lhor forma de conduzir 0 plano terapeutico da
patologia/ccndlcao em questao.

Em maio de 2016 foi lancado 0 convite a todas as especia lidades, com diversas
orlentacces as equipes, destacando a estrutura geral das Diretrizes Clinicas, a serem
elaboradas em 3 cadernos:

,/ Cademo do HCB: objetivos da diretriz, criterios de elegibil idade, estratlficacao de
risco, flu xo de abordagem diagn6stica e terapeutica e metas a serem alcancadas,
bem como as diferentes acoes das equipes envolvidas;

,/ Cademo dos anexos: definicao dos forrnu larlos util izado s, que deverao constar no
prontuario do paciente para acompanhamento, bem como 0 detalhamento das
condutas diagn6stica s e terapeuticas:

,/ Cademo do paciente: especifica as metas do paciente, dei xando claro a
partlcipacao da familia/paciente como agente do t rat ament o. Deve ser interativo,
podendo inclu ir outros setores do convivio social, como aspectos escolares.

Em novembro de 2016 , durante as comernoracoes do seu SQ aniversario, 0 HCB
lancou as "Diret rizes Clinicas" .

Em 2017 foram organizados eventos para 0 lancarnento das diretrizes de cada
especialidade, voltado a profissionai s da area de saude, estudantes e residentes, com
discu ssties baseadas nas melhores e mais atuais evidencias cientifi cas, disponiveis na
ciencia medica , para que todos tenham mai s ferram entas a sua qualificacao
profissional, para oferecer 0 melhor as criancas, adolescent es e suas fam flias.

Foram concluidas e lancadas as diretrizes:
,/ Asma ;
,/ Diabetes;
,/ Doenca Falciforme;
,/ Doenca Inflamat6ria Intest inal;
,/ Febre Reumatica:
,/ Fibrose cistic a;
,/ Hepatite Aut oimune;
,/ lngestao de Causti cos:
,/ lnge stao de Corpos Estranhos;
,/ Obesidade;
,/ Transtorno de Apre ndizagem;
,/ Tr anstorno do Espectro Aut ista .
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4.1.5. Grupo de Estudos Transtornos do Neurodesenvolvimento

o grupo foi criado com 0 objetivo de construir capacidade de lideran ca e de pesquisa
direcionada a const rucao de um modele de atencao com foco no usuario, capaz de
prestar assistencia integral a criancas de 0-6 anos com transtorno do
neurodesenvolvimento e estabe lecer a linha do cuidado, no model e biopsicossocial da
doenca. Em 2017 for am realizados os encontros:

./ 12.09: "Principios Baslcos da Revisao Sistematica e Meta-analise" (F lavia Tavares
Silva Elias - Fiocruz Brasilia);

./ 15.09: "Epilepsia na Saude Infantil - epidemiologia, epileps ia de dificil contro le"
(Renata Brasileiro - HCB);

./ 22.09: "Est udos Clinicos Epidem iol6gicos" (Pedro LuizTauil- UNB);

./ 29.09: "Avaliacao em Saude- met odologia de analise de politicas publ icas" (Andre
Fenner - Fiocruz Brasilia);

./ 06.10: "TDAH - epidemiolog ia, diagn6stico diferencial" (Tania Virgini a - HCB);

./ 20.10: "Modelo Social da Deflclencla" (Debora Diniz - UNB);

./ 27.10: "Principios do autocuidado apoiado" (Lorena Luz Santos - HCB);

./ 10.11: "Organizando servlco de saude para pessoascom deficienclas inte lectual: a
experien cia do CRISDOWN" (Karlo Quadro s - SES-DF);

./ 17.11: "Leit ura de art igos cient if icos" (Denise Falcao - UNB);

./ 08.12: "Desenvolvimento Neuropsicomotor" , aula ministrada por Andrea
Nogueira - HRC;

./ 15.12: "Desenvolvimento psiquico da crianca e sinais de alerta : deteccao e
lntervencao precoce", aula mini strada por lnesCatao - HCB e COMMP.

4.1.6. STORCH +ZIKA

No inicio de outubro 0 HCB fo i convidado a parti cipar do Comite Tecnlco Operacional da
SES DF para 0 enfrentam ento das alteracoes do SNCpor lnfeccoes congenitas (STORCH
+ ZIKA), num momenta que a questao dos transtornos do neurodesenvolvimento esta
sendo discutido internamente. 0 Cornlte visa dar condlcoes as unidades de saude e
outros orgaos da SES para discutir casos c1inicos, uma vez que 0 processo inicia com
notl f icacao epidemiol6gica e se rnantern na investlgacao e acompanhamento dos casos.
Eprecise criar linhas de cuidados relacionados a essa ternatica, identificar os recursos
da rede para que 0 usuario tenha condicoes de ser assisti do integralmente, e ainda;
discutir formas de cuidados, incluindo a esfera da educacao, sendo fundamental para a
organizacao do atendimento na rede.

/
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4.1.7. Exames de Metodos Graticos
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No intuito de reduzir 0 tempo de entrega dos laudosde exames de eletroencefalograma,
fo ram realizadas algumas acoes:

./ Estabelecidas metas de elaboracao de laudos por hora , por profissiona l;

./ Remodelada a agenda de execucao de exarnes, conforme capacidade de laudar;

./ Aum ento de horas rnedlcas para atender a demanda.

o HCB dobrou a oferta de vagas para a SES-DF, a partir do rnes de dezembro, para
reallzacao do exame de espirometria, passando de 20 para 40 exarnes/rnes (OF HCB
1.069/2017, de 24.11.2017).

4.1.8. Comissao de Prontuarlo

o HCB esta sempre buscando oportunidades para implementar melhorias nas
lnforrnacces e, no rnes de dezembro, foi revisado 0 regimento da Comissao de
Prontuario e formaliza da uma metodologia de analise. Foram analisados os pront uarlo s
dos pacientes ate ndidos em novembro .

4.1.9 . Gestao de Leitos

No rnes de dezembro 0 HCB iniciou 0 planejamento e testes para a implantacao do
gerenciamento de leitos. Essa pratica visa garantir a ot imlzacao dos recursos
hospitalares e sua capacidade maxima, dentro de criterios tecnicos definidos pela
inst it uicao. Assim, e possivel estudar 0 flu xo completo do paciente , possibilitando
enxergar todos os passos e eliminar possiveis lneficiencias operac ionais.

4.1.10. Atendimento

No rnesde dezembro fo i realizado treinamento especlflco para a equipe de atendimento
sobre a meta 1 da seguranc;a do paciente : "ldentlflcacao Segura" , visando melhoria nos
processos internos. Houve modlflcacao nas orientacoes sobre a documentacao que 0

usuarlo preci sa apresentar e essa lnforrnacao foi repassadaaCentral de Regulacao por
meio de oficio. Houve tarnbern alt eracao no campo das observacoes no sistema SISREG
III. Para os atendimentos solicit ados pela SES por email , a mudanc;a esta sendo divu lgada
na resposta aunidade solicit ant e.
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No mes de fevereiro foi insti tuido 0 programa "Minuto da Seguranca" , com objet ivo de
aproximar e desenvolver ainda mais a cultura da seguranca no dia-a-dia dos
funclonarlcs, pacientes e fami liares. a destaque no mes fo i 0 forta lecimento da
campanha de " Identl flcacao Segura" com foco no usuarlo. Foram abordados pais e
responsavels com orientacao sobre a lrnportancla da apresentacao dos documentos de
identlficacao de seus filhos, reforcando a importancla da confeccso e uso da "carteirinha
do HCB" - que garante a ldentificacao segura do paciente , contendo todos os dados
necessarie s para 0 atendimento da crlanca. Urn grande t rabalho de dlvulgacao fo i
reali zado nas dependencies do HCB, com 0 tema: "ident idade secreta faz mal asaude" ,
Durante a campanha, que se estendeu ate 0 f inal de marco, foi mantido urn guiche
exclusivo para a produc ao de novas carteirinhas e a atual izacao dos dados das criancas
que ja a possulam.

IDENTIDADE
SECRETA
FAZMAlAsAUDE.

.:.;Of·.r ..-

.....C,U . Tl G.l4 ..·. I [ ... 5f.CUIl" "C,LE"
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Em abr il, em consonancla com a campanha "Abril pela Seguranca do Paciente ",
do Ministerio da Saiide, 0 HCB promoveu, junto ao corpo c1 inico, mais uma de
alinhamento, atual izacao e senstbi llzacao profissional, destacando a Import ancia do
medico no desenvolvimento de processos mais seguros e melho ria da efetividade
c1inica.

Alern dessa acao, foi realizada ampla divu lgacao sobre a importancia e canais de
notiflcacao de eventos adversos.

Todo ano, no rnes de maio, ocorre a campanha mundial "Salve Vidas: Higienize suas
Maos", estimulado pela Organizacao Mundial da Saude e apoiado pela Anvisa. Em 2017
o tema foi: "A lut a contra a resistencia microbiana esta em suas maos! ", a Service de
Cont ro le de lnfeccao do HCB promoveu diversas atividades volt adas para
consclent izacao e discussao do tema, mob ilizando todo 0 hospital em prol da
higlenizacao das maos. Foram elaborados kits para dlst ribuicao aos funcionarios,
cadern o passatempo temat ico para as crian cas nas br inquedotecas, visita em todos os
setores para dernonstracao da tecnica, seguida da dinarn lca da caixa preta (Iuz negra) e
apresentacao musical em parceria com 0 voluntariado, alern de orl ent acao para os pais
e acompanhantes.,
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A convite da Gerencia de Riscos em Servlcos de Saude (GERIS/SES-DF), 0 HCB apresentou
sua exper lencla na lmplantacao do Nucleo de Seguranca do Paciente e construcao da
cultura de seguranca do paciente, em reun iao realizada dia 29 de junho no audit6rio do
Lacen.

Em agosto, com 0 objetivo de manter 0 corpo funcional informado e atua lizado sobre
asmelhor ias implant adas a part ir das notiflcacoes de seguranca recebidas, 0 HCB lancou
a do Bolet im Informativo Seguranca do Paciente, divulgada nos acrflicos
espalhados pelo Hospital.

Em agosto 0 HCB sediou a reun iao bimestral da Rede Brasileira de Enfermagem e
Seguranca do Paciente- Polo DF, cuja final idade consiste na divulgacao dos interesses
da REBRAENSP Nacional no contexto do Distrito Federal, amp llacao das acoes do Polo
DF e, ainda, fortalecimento da estrategia de vinculacao, cooperacao e sinergia entre
pessoas, lnstltu lcoes, organizacoes e programas interessados no desenvolvimento dos
cuidados de saude. Na ocasiao os participantes visitaram as instalacoes, assistirarn a
apresentacao institucional e as estrategias de seguranca do paciente adotadas no HCB.

Em setembro, dando cont inuidade ao proj eto "Medicacao Segura", foram real izadas
duas Oficinas de Trabalho com objeti vo de apr imora r as barreiras de seguranca da
cadeia medica mentosa do HCB. No primeiro encontro realizou-se dinamica de lnteracao
entre 0 grupo part icipante e analise det alhada das etapas da cadeia medicamentosa,
com ident if icacao de perigos e riscos associados. No segundo, avancou-se na dlscussao
das barreiras de seguranca necessarias para a minirnizacao dos riscos, com
estabelecimento de metas e prazos para lmplantacao das mesmas.

Nos dias 25, 26 e 27 de outubro foi concluida mais uma etapa do projeto "Medicacao
Sem Dano" , Foram realizadas novas oficinas de traba lho (direcionadas para os
prof issionais enferme iros, tecnlcos de enfermagem, farmaceuticos e auxil iares de
farrnacla) para ident if icacao de riscose barreira sno processo da cadeia medicamento sa,
nas quais se alcancou a parti clpacao de 100% da equipe de farrnacia e mais de 95% da
equipe de enfermagem .

Emoutubro, 0 HCB part icipou do III Simp6sio de Seguranca do Paciente da Universidade
Cat61ica de Brasilia, realizado pela Liga Acadernica de Enfermagem e Seguranca do
Paciente. Na oportunidade fo i apresentado 0 tema "Est rat egia de lrnplantacao do
Nucleo de Seguranca do Paciente - A exper iencla do Hospital da Crianca de Brasilia Jose
Alencar" .

Em novembro foi reforcado 0 compromisso com a Meta de Seguranca 1 - " Ident if icar
corretamente 0 paciente" . Para tanto, foi elaborado projeto com foco na reestruturacao
das acoes praticadas no HCB e varias acoes foram propostas para aprimorar a
identiflc acao segura. De acordo com 0 planejamento do projeto, no rnes de novembro
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foram revisados os momentos criticos que exigem a conflrmacao da identi f icacao do
paciente e, em consequencia, a revisao da padron lzacao do metoda de verificacao. As
fragilidades encontradas e as propostas sugeridas foram apresentadas para os Ifderes
de cada area envolvida. Uma nova polftica de identiflcacao sera entao formalizada.

Em dezembro mantiveram-se os desdobramentos para refo rrnulacao da Polftica de
ldent ificacao e projeto de senslblllzacao sobre "Identlftcacao Segura". Alern disso foi
investido muito esforco na revisao da matriz de risco dos processos.

4.3. Visita do Ministro da saude

No dia 11 de janeiro 0 Ministro de Estado da SaudeRicardo Barros realizou sua primeira
visita ao HCB, acompanhado do Governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg e
da Secretaria de Saude Adjun ta do Distrito Federal, El iene Berg. As autoridades foram
recebidas pela diretoria do HCB, pelo diretor presidente do Icipe Newton Alarcao, pela
presidente da Abrace IIda Peliz, e pela presidente da Organizacao Mundial da Familia,
Deisi Kusztra.

4.4. honrosa - Escola de Inverno de Farmacia

Em jane iro 0 funcionario do HCB Alexandre Alvares Martins recebeu rnencao honrosa
concedida pelo Instituto de Desenvolvimento Humano Integral Aplicado , pelo melhor
trabalho apresentado na Escola de Inverno de Farrnacla (ElF 2017 - Portugal), intitulado
"Farrnacia ciinica pedlatrica no controle da asma: A experiencla do Hospital da Crianca
de Brasilia JoseAlencar."

4.5. Campanha Abrace para aqulslcao de Ressonancia Magnetlca

No dia 13 de janeiro, em solenidade realizada na Casa de Apoio , a Abrace recebeu a
dcacao de R$ 4,6 milh6es do Banco do Brasil, que sera usado para a aquislcao de
equipamento de ressonancla rnagnetica, avaliado em R$ 6 milh6es e 500 mil e sera
destinado ao HCB.

4.6. Visita de delegacao da Et iopia

No dia 20 de fevere iro , por iniciativa da Assessoria de Assuntos Internacionais do
Min isterio da Saude (Aisa/MS) juntamente com a embaixada da Etiopia, 0 HCB recebeu
visita do assessor especial do primeiro min istro da Eti6pi a e candidato ao cargo de
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Diretor Geral da Organizacao Mundia l da Saude (OMS),TedrosAdhanom, acompanhado
de assessores da embaixadora da Eti opia no Brasil, Sinkensh Ejigu e de representantes
do Minlsterlo da Saude e do Ministerio das Relacoes Exteriores.

4.7. Gestao da Qualidade

No mes de fevereiro iniciou-se um cicio de desenvolvimento e capacitacao, com a
realizacao de dois grandes t reinamentos: 1. Gestae por Processos e 2. Gestae de
Documentos. 0 objetivo foi sensibilizar, alinhar e capacitar gestores e demais
pro f issionais no uso das ferramentas da qualidade e gestae, bem como forta lecer a
int egracao entre os processos e 0 foco nos resultados institucionais .

4.8. CIPA- Comissao Interna de Prevencao de Acidentes

No dia 6 de marco tomou posse a nova gestae da CIPA- Comissao Int erna de Prevencao
de Acidentes 2017/2018. A elelcao ocorreu nos dias 1Q e 2 de fevereiro e logo apes
houve 0 treinamento, tudo em acordo com a Norma Regulamentadora NR-OS, aprovada
pela Portaria 3.214/78 de 8 de junho de 1978, do Ministerio do Trabalho.

Na semana entre 6 e 10 de novembro de 2017 0 HCB realizou a SIPATHCB - Semana
Interna de Prevencao de Acidentes do Trabalho. A prograrnacao contou com: st and up
"de vento em popa", yoga, dicas de maquiagem, musicoterapia, nocoes basicas de
seguranca do traba lho, dicas de alimentacao saudavel, exame de biolmpedancia,
palestra "Solidao no Trabalho" e "Show de Calouro".

4.9. Projeto Sagrado Riso

Emmarco 0 HCB foi beneficiado com projeto patrocinado pelo FAC - Fundo de Apo io a
Cultura, do Mlnisterio da Cultura, com a apresentacoes semanais, durante 3 meses.

4.10. Reuniao do Conselho de Gestao das Organizacfies Sociais-CGOS

No dia 5 de abril 0 HCB recebeu a Reuniao Ordinaria do CGOS, presidida pela
Secretaria de Estado de Planejamento, Orcarnento e Gestae do Distrito Federal, Leany
Lemos. Durante a reuniao , houve uma visita ao Bloco II com a presence do Governador
do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg e do Secreta rio de Estado de Saude do Distrito
Federal, Humberto Lucena.
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Em 25 de maio de 2017 foi inaugurado 0 "Espaco da Familia" do HCB.

Trata- se de projeto implantado peJo Instituto Ronald McDonald-IRM em hospitais de
todo 0 mundo que oferecem tratamento a crtancas e adolescentes com cancer e tem
como objetivo contribuir na humanizacao do ambiente hospitalar, acolhendo familiares
e pacientes em tratamento, enquanto esperam para realizacao de procedimentos
ambulatoriais. Oferece ambientes para descanso, reallzacao de tarefas ludicas e
art esanato, alern de recreacao para criancas e adolescentes porfaixa etaria, como [ogos,
pint ura e cineminha.

A pedido da Abrace, 0 IRM concedeu aut orlzacao, em carater excepciona l, para que 0
atendimento no "Espaco da Familia" do HCB seja estend ido a pacientes de outras
especialidades que nao a OncoHematologia.

A SES-DF autorizou a construcao em 26.08.2013 (Of. 2201/2013-GAB/SES), 0 alvara de
construcao foi concedido em 28.04.2014 (Nr. 015/2014-GDF/Casa Civil) e 0 "Espaco da
Familia" do HCB foi construido, mobiliado e equipado com recursos captado s peJa
Abrace na campanha do McDia Feliz, de iniciat iva do IRM.

Para 0 func ionamento do "Espaco da Familia" foi celebrado Termo de Cooperacao entre
o Icipe/ HCB e a Associacao Brasileira de Assistenci a as Familias de Criancas Portadoras
de Cancer e Hemopatias - Abrace, no dia 13.02.2017.

/-
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4.12. Arnbientacao da sala do tom6grafo
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A Abrace promoveu campanha junto ao Banco do Brasil e func lonarios da
supertntendencia de Brasilia fizeram doacao do valor necessario aexecucao do projeto
de arnblentacao da sala do tom6grafo do HCB, que fo i formalmente concluida e
entregue no dia 8 de maio, com a presence do presidente daque la inst it uicac financeira.

4.13. Amor que Cura

De 8 a 19 de maio 0 HCB recebeu a exposicao fotografica it inerante "Arnor que cura -
retratos de superacao" , de iniciativa da Abrace, que apresentava doze personagens reais
que representam 0 universe das maes cujos filhos tern cancer, mostrando ao publico a
superacao nas pequenas conquistas e a luta junto aos seus filhos em busca da cura.

4.14 . Jeep Clube de Brasilia

Parceiro da Abrace, 0 Jeep Clube de Brasilia reuniu componentes de jipeclubes,
antigomobilistas e motociclistas e realizou , no dia 27 de maio, carreata pelo Plano Piloto
em apoio ao HCB. 0 movimento se reuniu e iniciou a carreata no Parque da Cidade e
finalizou no HCB, onde deixaram brinquedos e mantimentos para serern distribuidos
pela Abrace aos pacientes e famil iares.

4.15. Habllltacao em Oncologia

A Portaria MS 458, de 24.02.2017, retificada e republicada em junho de 2017, credencia
o HCB junto ao CACON-Centro de Alta Complexidade em Oncologia da SES-DF, com
habilitacao para 0 c6digo 17.16 (service de oncologia c1inica de comple xo hospitalar).
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4.16. Convenlos e Acordos de Cooperacao vigentes em 2017

Desde 0 in icio de seu funcionamento, 0 HCB vem celebrando convenlos, acordos e
t ermos de cooperacao no senti do de compor parcer ias para buscar melhor atendimento
aos objet ivos do contrat o de gesta e. Em 31 de dezembro de 201 7 esta vam vigentes:

INSTITUIC;ii.O
VIGENCIA

OBlETO
INICIAL

laborat6rio Quimico-
Farrnaceutico Bergamo de estudo clini co para comparar hormonlos
l t da (AMGEN Inc. - de crescimento humane recombi nante em criancas 23/ 04/2013
Eurotrials Scientifi c com deficit de crescimento .
Consultants l TDA)

Novart is Biociencias do medicamento Tobramacina inalat6 ria para
22/07/2013

5/ A ut ilizacao em programa de acesso expandido.

Univers idade Cat6 lica
Realizacao de estaglo obrigat6rio no HCB, com visitas

de Brasilia - UCB
insti tucionais e pratica de discipl inas curriculares aos 03/02/ 2014
alunos de graduacao do curso de Medicina.

Fundacao Universidade Concessao de atividades praticas e estagio curricular
de Brasilia - FUB obrigat6rio aos alunos do curso de graduacao em Saude 24/02/2014

(Campus Ceilandia] da Faculdade de Ceilandia/UNB.

Comodato de area interna para instalacao e
Banco Regiona l de

rnanuten cao de Term inal Autornatico de Atendimento 01/04/2014
Brasil ia - BRB

(ATM) bancario .

Hospit al de Cancer de Desenvolvimento da onco logia, mediante pesquisas
Barretos - Fundacao Pio conjuntas, rede de colabora cao e promocao da 19/05/2014

XII educacao por intermedin de Pianos de Trabalho.

Fundacao Universidade
Discip linar 0 HCB como campo de estaglo em service

de Brasilia / Hospit al
para residentes e desenvolver estagio obrigat6rio para 13/06/2014

universlt arlo de Brasilia
- FUB/HU B

estudantes, inciuindo Internato.

Apr imoramento do ensino, pesqui sa e extensao da
Hospit al Geral Roberto

restdencia medica em ambas as instit uicdes por meio 15/ 06/ 2014
Santos - HGR5

de interca rnbio de at ividades.
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Hospita l 5irio tlbanes -
Promover a cooperacao tecntco-clentfflca e assistencial
e tratamento em colaboracao no service de 11/08/2014

H5L
radioterapia do H5L.

Centro de Ensino
Realizacao de estagio curricular obrlgatorlo, pesquisas

Unificado de Brasilia -
e desenvolvimento institucional, de recursos humanos,

14/10/2014
cientificos e tecnolcgicos, uso compartilhado de

UniCEUB
materiais e lnstalacoes e outros.

Prornocao pelo HCBda cornp lementacao de at ividades
a residentes multiproffssionais matriculados no

Universidade Federal
do Espirito santo - UFE5

Programa de Resldencia Mu ltiprofissiona l em Saude do 01/02/2015
Hospita l Unlversitario Cassia no Antonio Mores/Centro
de Cienc ias da saude da UFE5.

Hospita l Univers ita rio
Prornocao pelo HCB da cornplernentacao de atividades

Maria Aparec ida
a medicos residentes matriculados no Programa de

23/04/2015
Resldencia Medica do Hospital universitarto Maria

Pedrossian - HUMAP
Aparecida Pedrossian.

Prornocao pelo HCB da cornp lernenta cao de atividades
Hospita l Heliopo lis a medicos residentes matriculados no Programa de 17/06/2015

Residenc ia Med ica do Hospital Heliopolis.

Hospital Federal da
Prornocao pelo HCB da cornplernentacao de atividades
a med icos residentes matriculados no Programa de 21/07/ 2015

Lagoa - HFL
Residencia Medica do HFL.

Hospital Santa Casa de Prornocao pelo HCB da cornplernentacao de at ividades
M isericordia de Sao a med icos residentes matriculados no Programa de

27/07/2015
Sebastlao do Paraiso - Residencia Med ica do Hospital Santa Casa de

MG Miserico rdia de SaoSebastiao do Paraiso - MG.

Centro Universitario de Prornocao pelo HCB da cornplernentacao de atividade s
Anapolis - a medicos residentes matricu lados no Programa de 03/08/2015

UniEVANGELICA Residencia Med ica da UniEVANGELICA.

Desenvo lvimento de de conscientizacao ,
Associacao de Apoio a Inforrnacao, planej amento, palestras e encontros
Dermatite Atop ies - relacionados ao tratamento e interacao social dos 27/ 08/2015

AADA pacientes portadore s de derm atite atopica e seus
familiares.

Instituto de Medicina Prornocao pelo HCB da cornplem entacao de atividade s
Integral Prof . Fernando a medicos residentes matriculados no Programa de 04/09/ 2015

Figueira - IMIP Residencla Med ica do IMiP
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Hospital Alberto Rassi-
Prornocao pelo HCB da cornp lementacao de atividades
a medicos residentes matricu lados no Programa de 25/09/2015

HGG
Resldencia Medica do HGG

rundacso de Ensino e
Concessao de estaglos e treinamentos em service para

Pesquisa em Ciencias
residentes dos Programas de Residencia da SES-DF, de

06/10/2015
da Saude - FEPECS

estudantes da ESCS, H ESB e profissionais da saude da
EAPSU5

Associacao Brasileira de
Assistenc ia as Familias Aquisicao de materiais e medicamentos mediante
de Criancas Portadoras fi nanciamento da Abrace e responsabilidade tecnlca do 16/10/2015

de Hemopatias - HCB
Abr ace

Amgen Biotecnologia
Fornece r 0 medicamento blinatumomabe a pacientes
com criterios de inclusso, em programa de acesso 10/11/2015

do Brasil Ltda
expandido de acordo com a regularnentacao brasileira.

Insti tuto Federal de
Ciencia e co operacac tecnlca e finan ceira nas tematicas

17/02/ 2016
Tecnologia de Brasilia - profiss iona l e tecno logica.

IFB

Liga Alvaro Bahia Prornocao pelo HCB da complernentacao de ati vidades
Contra Mortalidade a medicos residentes matriculados no Programa de

04/03/2016
Infant il/Hospital Residencia Medica da Liga Alvaro Bahia Cont ra
Martagao Geste ira Mortalidade Infantil/Hospital Martagao Geste ira.

Associacao Obras
Prornoca o peJo HCB da cornplernentacao de atividades

Sociais Irma Dulce-
a medicos residentes matriculados no Programa de

05/ 07/ 2016
0 510

Residencia Medica da Associacao Obras Sociais Irma
Dulce.

Hospita l Materno
Prornocao pelo HCB da complernentacao de atividades

Infant il de Goiania -
a medicos residentes matriculados no Programa de

05/08/2016
Residencia Medica do Hospital Materno Infantil de

HM I
Goianta.

Prornocao pelo HCB da complernentacao de at ividades
Univers idade de Mogi a medicos residentes matriculados no Programa de

05/10/2016
das Cruzes - UMC Residencia Medica da Universidade de Mogi das

Cruzes.

Universidade de Estabele cer condlcoes para a reallzacao de formacao
Brasilia - Faculdade de profissional complementa r de estagio curricular 24/01/2017
Ciencias da Saude obrlgato rio em ambiente rnedico-hospitalar.
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Proporcionar ao paciente estrutura confortave l e
Associacao Brasileira de acolhedora, com rnobilia rio moderno e adequado, que
Assistencla as Familias possib ilite a presence de sua fami lia no ambiente
de Criancas Portadoras hospita lar. Para 0 atingimento deste objetivo 0 13/02/2017,

de Cancer e da Familia" oferecera local de descanso,
Hemopatias - Abrace tarefas ludicas, pequenas refe icoes, arte sanato,

recreacao, etc .

Prornocao pelo HCB da cornp lernentacao de at ividades
Hospital Sao Rafael a medicos residentes matriculados no Programa de 15/03/2017

Residenc ia Medica do Hospital SaoRafael.

Promocao pelo HCB da cornplernentacao de ativ idades
Hospital das Clinicas de a medicos residentes matricu lados no Programa de

03/04/2017
Ribeirao Preto - HCRP Residencia Medica do Hospital das Clinicas de Ribeirao

Preto .

Hospital Santa Casa de
Prornocao pelo HCB da comp lernentacao de atividades

Misericordia de Juiz de
a medicos residentes matriculados no Programa de

22/06/2017
Residencia Medica do Hospital Santa Casa de

Fora
Misericord ia de Juiz de Fora.

Fenelon Diagnosticos
Estabelecer rede colaborativa para 0 tratamento nao

Odontologicos por
oneroso dos pacientes portadores de dcencas de

30/06/2017
med ia e alta comp lexidade do HCB no service de

Imagem
radiografia s panorarnlcas da Fenelon.

Complexo de Pediatria
Prornocao pelo HCB da comp lernentacao de atividades
a residentes multiprofissiona is matriculados no

Arlinda Marques-
Programa de Residencia Complexo de Pediatria Arlinda

01/09/2017
CPAM

Marques

Hospita l SanJoan de Colaboracao entre as partes em treinamentos, ensino e
20/09/2017

Deu - SJD pesquisa cientifica.

Hospital Municipal da
Crianca e do Prornocao pelo HCB da cornplernentacao de atividades

Adolescente de a residentes multiprofissionais matriculados no 26/09/2017
Guarulhos - HMCA Programa de Residencla do Municipio de Guarulhos.
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4.17. Desconto de despesas com cedidos - mes de fevereiro de 2017

Em agosto, conforme solicit ado pela CACG, 0 HCB reiterou 0 cont ido no OF. HCB
567/2017, de 13.07.2017, item 2.4, relativo a dlferenca no valor do desconto com
cedidos no rnes de fevereiro de 2017. 0 valor info rmado naquele relat6rio foi de
R$ 523.973,83, porern fo i alterado posteriormente para R$ 566.782,49 em funcao de
alocacao gerencial do reajuste salarial que foi efetivado em fevere iro de 2017, com base
no segundo aditivo ao cont rato de gestae ,

4.18 . Ouvidoria Itinerante - "Queremos ouvir voce!"

,
o HCB, comprometido com a sat lsfacao dos usuaries implantou, no mes de agosto, 0
processo de "Ouvidoria Itinerante - Queremos ouvir voce", criando mais um canal para
faciiitar 0 acesso dos usuarios aos servicos de Ouvidoria. A "Ouvidoria Itinerante"
consolida 0 empenho do HCB em, cada vez mais, aproximar 0 usuario da gestae do
Hospital. Atualmente, 0 service de Ouvidoria do HCB oferece atendimento presencial
das 8h as 17h, alern de canais eletr6nicos, telef6nico e descritivos disponibilizados.
Nesta nova modalidade, 0 ouvidor se colocara junto aos usuaries de forma proativa,
ampliando a captacao de rnanifestacde s e a dlvulgacao do service de Ouvidoria.
Diariamente, 0 ouvidor circula pelas dependencias do HCB.

Todas as manifestacoes sao regist radas no sistema OUV-DF.

4.19. Cafe com a Diretoria

Dando continu idade ao Programa institu ido em 2016 0 HCB promoveu, no dia 31 de
marco, encontro com 0 Superintendente Executivo e com a Diretora de Recursos
Humanos, com 0 objetivo de aproximar a direcao dos funcionarios, estabelecendo um
canal aberto para inforrnacao, debate e ideias. Uma metodologia simples, a fim de
construir 0 engajamento e um ambiente motivador , de confianca e respeito, onde os
func ionarios tern a oportunidade de expor suas sugest5es, critica s, dificuldades e
esclarecer duvidas, tudo com 0 prop6sito de tornar 0 ambiente de trabalho e a
qualidade do service ainda melho r.

4.20. Programa de lni ciacao Cient if ica Junior do HCB - PIC Junior HCB

Em 29 de agosto foi lancado 0 edit al 2017 para selecao de pesquisadores candidatos a
orient ador es do Programa de Cient if ica Junior do HCB (PIC - Junior HCB),
criado para prop iciar a estudantes do Ensino Medic oportun idade de parti cipar de
atividades de pesquisa no ambito do HCB.
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4.21. Premlacao em evento internacional de odontologia

A odo ntoped iatra do HCB Keyse Loyana Bat ista da Silva recebeu premio "best poster"
no " Internationa l Conference on Dent istry and Oral Health" realizado em Valencia,
Espanha, de 14 a 16 de setembro de 2017.

4.22. Programa de Triagem Neonatal- PTNN

A Portaria GAB SES/DF nQ 280/2013 credenciou 0 Hospita l de Apo io de Brasilia, CNES
2649527 , como Rede Complementar ao Service de Refere nda em Triagem Neonata l do
HCB.

Desde aquela data, a producao de exames e atendimentos relacionados ao PTNN
realizados no HAB sao encaminhados mensalmente ao HCB para insercao no Sistema
SIA/SUSdo Ministerio da Saude.

Diante de algumas dif iculdades observadas, 0 HCB encamin hou ao HAB Oficio HCB
627/2017 sugerindo 0 estabe lecimento de cronograma no flu xo dessas inforrnacoes,
tendo 0 HAB respondido atraves do Oficio DG/ HAB nQ 071/2017 que, "por orientaciio
da DICS/SUPLANS/SES, somente poderiio ser enviados para faturamento no HCB,
referente ao programa de triagem neonatal, aque/as potoloqias que ef etivamente siio
rea lizadas neste HCB".

Em 11 de setembro fo i enviado oficio ao Secretario de Saude solicit ando orlentacao
sobre a vigencia da citada Portaria GABSES/DF nQ 280/2013 e, ate 0 dia 31.12.2017 nao
se teve resposta.

4.23. Farmacia Ambulatorial - alteracao na metodologia de ressarcimento

Por interrnedio do Oficio SEI-GDF nQ 03/2017 - SES/SUAG/CODCOMP/DCSAC, a CACG
sugeriu rnudanca na metodologia de ressarcimentos ao HCB par aquisicoes para
dispensacao pela Farmacia Ambulatoria I. Em resposta foi enviado 0 OF. HCB 799/2017,
de 22 de set embro de 2017, com 0 seguint e teor:

"Em relociio ao Oficio SEI-GDFnQ 03/ 2017 -SES/ SUAG/CODCOMP/DCSAC, em
que sugere mudanc;:a na metodoloqla de ressarcimentos ao HCB por oquisiciies
para dispensoc tio pe/a Farm6cia Ambu/atoria/, esclarecemos que desde 0

inicio do Contra to SES/DF001/2014 tem side adotada a seguintemetodoloqia :
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1} 0 HCBpesquisa no sistema da SESjDFa sltuociio das estaques;
2} 0 HCB odquire, em quantitativas estimados, medicamentos em fa/ta au

com estoques reduzidas na SES;
3} 0 HCB infarma a SESjDF no Relatorio Mensal de Gestiio, as

medicamentos efetivamente dispensados na mes, especijicada par
medicamento, opresentociio, quantidades e valores par item;

4} 0 valar tatal das medicamentos efetivamente dispen sados nomes eque
ea valor a ser considerada para fins de ressarcimenta.

/nformamos que niio identijicamas nenhum impedimenta para alteraciio na
sistemattca, cama proposta na oficio acima citado e, dessa forma, sugerimos
a seguinte metodo/agia :

1} 0 HCB cantinuaria infarmondo no relatorio mensa/ as medicamentos
efetivamente dispensados no mes, adquiridos com recursas do contrato
de qestiio, para fins de acampanhamenta par parte desta CACG;

2} Seria incluida nova tabela na Relotorio Mensol, com a descrkiio das
aquisicbes realizadas na mes, onde estariam especijicados as produtos
adquiridos para usa na Farrruicio Ambulatarial, quantitativos data e
valares dispendidas;

3} Parafins de ressarcimento se ria cansiderado a valor tatal das oquistcoes
na mes;

4} Na transldio entre uma sistematica e outre, no ultima dia de setembro,
seria realizada um inventario para levantamento da estoque das
medicamentas adquiridos pela HCB para dispensadio na Farmacia
Ambulatoria/, devidamente valorada e samado aos valares dos
medicamentos ef etivamente dispensados em se tembro, para fins de
ressarcimento;

5} Casa niio se cansidere possivel realizar esse encontra de cantas na mes de
setembro, poderemos ajustar para ames seguinte (outubro }."

Em reunlao da CACG de 26.09.2017 a representante da SES-DIASF concordou com 0

proposto e solicit ou que a encontro de contas fosse realizado no dia 30.09.2017, no que
fo i acompanhada pelo s demai s membros da Comissao pre sente sa reun iao.

Assim, no relat6rio de outubro foi apresentada relacao do inven ta rlo, realizado no dia
30.09.2017, com as it ens em estoq ue na Farrnacia Ambulatorial do HCB, adquiridos com
recursos do Cont rat o de Gestae 01/ 2014, no total de R$ 180.352,52 que, somados ao
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A partir dar, passou-se a utilizar a nova metodologia aprovada.

4.24. Projeto "Por 1Q+"

o HCB lancou, no dia 20 de seternbro, 0 Projeto "por um que a rnais", visando elevar os
padr6es de qualidade do traba lho por meio de acoes de Integracao, organlzacao interna
e avaliacao externa, prop iciando a incorporacao de melhores praticas em gestae em
saude, melhores resultados assistenciais e maior visibil idade da instituicao no cenario
naciona l- contribuindo para 0 alcance da visao de futuro definida.

o projeto abarca tres subprojetos:

lrnplan tacao de sistema int egrado de gestae - "HCBmais
integrado";

lrnp lantacao da cultura da qualidade total por meio da
metodologia 55 - "HCB rnais organ izado" ; e

Adesao do Sistema Nacional de Acreditacao - "HCBmais
acreditado" .

DNA

o projeto encontra-se em desenvolvimento e, a cada mes, apresentou-se, no relatorio
mensal, a evolucao de cada um dos subprojetos, com destaque para:

lrnplantacao de Sistema Integrado de Gestao : 0 projeto in iciado em setembro
passou primeiro pela fase denom inada "desenho da solucao" , cujo objetivo
consistia no entend imento dos processos de traba lho, identificacao de gaps e
gargalos e redesenho dos processos no sistema; em seguida foi iniciado 0

treinamento dos usuaries chaves e inicio da parametrlzacao dos modu les que ja
haviam passado por treinamento;

lmplantacso da Cultura da Qualidade Total por meio da Metodologia 5S: foram
realizadas diversas atividades relacionadas a senslblltzacao e treinamento,
alern da reallzacao de visit as do Time 55 aos set ores para or ientacoes e
encaminhamentos. Em 6 de dezembro houve apresentacao dos result ados do
prim eiro ciclo em reuni6es do GHCB e a primeira auditoria pos irnplantacao foi
realizada nos dias 19,20,21 e 22 de dezembro;
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./ Adesao do Sistema Nacional de Acredltacao: nos dias 5 e 6 de outubro 0 HCB
recebeu a visita diagn6stica realizada pelo Instituto Brasileiro para Excelencia em
Saude (IBE5J, inst ituicao acreditadora credenciada pela Organlzacao Nacional de

Diversas acoes vern sendo realizadas no sentido de sanar as
"nao conformidades" apontadas no relat6rio diagn6stico do IBE5, com enfase na
construcao das politicas institucionais, auditoria interna e revisao do modelo de
mapeamento de processos/riscos/indicadores. Nos dias 8 e 9 de dezembro foi
proporcionado aos gestores do hospital cursos focados em desenvolvimento e
lrnplantacao de Politicas Organizacionais em Saude e Formacao de Auditores
Internos.

4.25. Farmacia Ambulatorial

o Contrato de Gestae preve no item 8.1.19 que 0 HCB deve "Gorontir a suprimento de
medicamentos de componentes especiallzodos, e medicaciio de atenciio btisica para
dispensaciio externa aos pacientes atendidas no HCB.... No coso de interrupciio au
descantinuidade no farnecimenta das medicamentos citadas ocima, a CONTRATADO
podera adquir i-Ias com recursos provenientes do custeio do HCB. "

Apresenta-se abaixo a moviment acao da Farrnacia Ambulatorial no periodo de janeiro a
dezembro de 2017:

Farmacia Ambulatorial- janeiro a dezembro de 2017

Nurnero de pacientes atendidos 32.532
Nurnero de receitas aviadas 41.377
Nurnero de itens dispensados 76.797

Nurnero de unidades dispensadas 2.249.103
Valor dos itens dispensados adquiridos pela 5ES-DF R$ 2.055.471,43
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB R$ 964.839,13

Valor total dos itens dispensados pela Farrnacia Ambulatorial do
R$3.020.310,56

HCB

oHCB envia mensalmente aSES a relacao dos medicamentos e materiais adqui ridos no
rnes, com recursos do contrato de gestae. para dispensacao aos pacientes do HCB, com
lnforrnacao do nome do medicamento/material e apresentacao, nurnero de unidades
dispensadas e valor total. As notas fiscais sao enviadas regularmente nos relat6rios
mensais. 0 tota l no ana de 2017 fo i de R$ 964.839,13.
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4.26. Visitas domiciliares

Equipe mult idiscipli nar composta por representantes da Nutricao, Psicologia,
Enfermagem e Fisioterapia do HCB e Assistente Social da Abrace realizam visitas
domiciliares a pacientes da Onco-Hematologia fora de possibilidade terapeutica.

Alern dessas, sao realizadas, pela equipe do HCB, visitas a pacientes da hernodlallse e da
triagem neonata l.

De janeiro a dezembro de 2017 foram realizadas 62 visitas domiciliares, sendo 54 a
pacientes de Cuidados Paliat ivos, 7 de Dlalise Perit oneal e 1 de Fibrose Cfstica .

ACE J" ,,, .b, m.' J'" J" ' of d"
TOTALm" ." ou '" 2017

Culdados Paliativos 6 2 6 , 2 a 6 6 a 7 2 5 54

Dialtse Peritoneal 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 4 7

Fibrose Cisti cil 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 ,
TOTAL 6 2 6 , 2 • 6 7 6 7 2 9 62

4.27 . Informatica

No decorrer de 2017, dando cont inuidade aos processos de lnformatlzacao do HCB, em
atendimento de novas demand as e, ainda, dando seguimento a atividades iniciadas nos
exercfcios ante riores, foram finalizados processosde aquislcao de novos equipamentos
e software, bem como a contra tacao de services relacionados com as at ividades do
setor.

4.27.1. Equipamentos e infraestrutura de rede 16gica

Em relacao a infraestrutura e equipamentos do HCB foram realizadas:
• Aquisicao Insumos relacionados a Impressora de Cartao para emlssao de

Carteirinhas do Paciente;
• Aquisicao de apare lhos te lef6nicos anal6gicos;
• Aqu isicao de Dispositivos de "HEADSET" para uso na telefon ia;
• de Notebook (ASI) e Workstation (Arquitetura CIN);
• de Componentes e Insumos para Uso em Equipamentos Corporativos.

(Hard Disk, Fonte, Teclado, mouse e etc) ;
• de material de consumo para infraest rut ura (Cabo de Rede,

Conectores, abracadelra, ...)
• Aqu isicao de Lampadas para projetores mult imidia;
• Aqui sicao de Servidores, swit ch Fiber - Chanel e unidade de Storage;
• Aqulsicao nova solucao de antivirus, anti spyware, etc.;
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• tocacao das impressoras Multifuncionais no Admin istrativo e Super intendencla:
• Renova cao de Assinatura Anual de Licenca do Software DMSS Pesquisa

Cientffi ca;
• Aqu isicao de t.lcenca do Software Oracle Database Standart Edition II perpet ua,

com Service de Suporte Tecnico.;
• de Service Especializado de Suporte [Implantacao da Central de

Servicos ):
• Aquis icao de contrato de empresa especializada em rnanutencao de Impressora

Xerox (NCM e Bio imagem);
• Cont ratacao de Servlcos Especializado s de Locacao de Links de Voz e Dados, nova

aqulsicao de link de Internet (NWI Telecom) e Voz (Telef6nica) com dlm lnulcao
de custo s em aproximadamente 60%.

• Aqu islcao de llcenca de produtos Microsoft, suport e e atuallzacao de versiies:
Iicenciamento servidores, etc ;

• Aqul slcao de INSUMOS diversos (Toner, fusor, etc)
• do DATACENTER;
• Aquisicao de solucao de Transferencia de conectividade entre os racks e 0 novo

DATACENTER, bem como 0 ambiente do Espaco da Familia.

Para atendimento do Bloco II foram tarnbern contemplados:
• Aquisicao de cabos de conexao de rede de dados e voz backbone optico da rede

logica :
• Aquls lcao de Estacoes de Trabalho (desktops) e Monitores;
• Aquisicao de Mini Gbic SFP + 10GBase-SR e Cabos de Conexao Optics:
• Contratacao de empresa para elaboracao de Projeto Executivo de Sonorizacao

Amb iente, Aud io e Video;
• Contratacao de empresa especializada para fornecimento e instalacao de racks

de rede e acessorios, Distribuidor Optico Int erno - 010 e acessorios , Patch Panels,
guias, Patch Cords e servi ces e inst alacao, tdent iflcacao, conectorlzacao,
certificacao e organ izacao de todo 0 cabeamento de infraestrutura de rede para
o Bloco II

4.27.2. TrakCare

No ana de 2016 conseguiu-se junto a SES-DF algumas melhorias na util izacao e
disponibil idade do sistema. Dentre elas se destaca a int egracao do modulo de
agendamento do centro cirurgico que, em 2017, foi consolidado e esta em
funcionamento.

Foram implementados em 2017 os modules de agendamento de tratamento da unidade
de terap ia endovenosa, 0 de vacinas de paciente internos e externos e 0 de laudo dos
laboratories de pro vas funcionais .
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Visando melhorar a qualidade do atendimento dos pacientes foram implementados dois
sistemas que ampliam as funcionalidades oferecidas pelo TrakCare:

• Movi le Messaging: Sistema de envio de mensagens SMS que perm ite a
confirmacao de agendamento, 0 alerta para alteracoes de agendamento e a
execucao de pesquisa de satisfacao de forma autornatica, sem lntervencao de
operadores telef6nicos;

• SIGA: Melhoria dos flu xos do sistema gerenciador de filas com uso de senhas
eletr6nicas que permite a integracao com as agendas das diversas
especialidades, a visuallzacao do nome do paciente junto com 0 nurnero de
senha nas TVs e 0 encaminhamento do paciente para os varios locais de
atendimento, com 0 objetivo de evitar 0 chamado verbal.

4.27.3. Nova HIS- Sistema de lnforrnacao Hospitalar

o sistema de gestae hospitalar em uso no HCB vinha apresentando, desde a sua
imp lementacao, problemas recorrentes, lnconslstenclas nos dados gerados e, ainda,
nao esta int egrado com 0 sistema de BackOffice adotado no HCB. Estecenario foi objeto
de um trabalho de analise realizado pela "Comissao de avallacao do sistema" , inst ituida
pelo HCB, que resultou na ernissao de um relatorio no qual foram apontadas todas as
fragilidades do sistema e os impactos resultantes nas atividades do hospital e sobre os
riscos para os seus pacientes . 0 relatorlo foi apresentado e aprovado pelo Conselho de
Adm inlstracao que autorizou proceder com a ccntratacao de uma solucao alternativa,
totalmente integrada.

A solucao apontada foi a abertura de um novo processo de aqulsicao que abrangesse as
necessidades atuais e futuras, resultantes da arnpliacao do hospital, incluindo, alern da
aquisicao das licencas do software, todos os services necessaries para a sua
implement acao e sucessivas atividades de suport e e manutencao, a contratacao de
empresa especializada para aqulsicao de llcencas de sistema integrado de gestae
hospitalar e serv ices de imp lernentacao, suporte e manutencao com final idade de
melhora operacional e de gestae de services, atendendo as necessidades do Hospital da
Crianca de Brasilia Jose Alencar - HCB. Por meio de Chamamento Publico, foram
cumpridas toda s as etapas legais e fo i contratada a empresa MV Sistemas.

4.27.4. BackOffice

Em 2017 houve continuidade na melhoria do sistema de BackOffice, composto dos
sistemas integrados Mega Empresarial e Soft Trade, buscando implementar as solucoes
e ajustes apontados nas hornologacoes, parametrizado 0 modulo de custos (com alguns
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aju stes que estao sendo tratados) e 0 modulo de RH onde ainda existem pendencies
relat ivas, pr incipalmente, ao t ratamento do ponto.

4.27.5.Outros sistemas

Foi melhorado e desenvolv ido 0 sist ema de controle de prontuarios, usado pelo SAME-
Service de Arquivo Medico e Estatistica (prontuarios).

Foi iniciada a reforrnulacao do site com a adequacao e padronlzacao deste com
implernentacoes de melhorias sugeridas pelas areas gestoras.

4.27 .6. servlcos especializados

Foi efetivada contratacao de servicesespecializadosde suporte continuado ao ambiente
TIC(Tecnologia da lnformacao e Comunlcacao) - empresaStefanin i - para irnplantacao
da Central de Servicos como ponto unico de contato dos usuaries, dando assim 0 ponta
pe inicial na lrnplantacao da Governance de TI no HCB.

4.28. Fatos jurfdicos relevantes ocorridos em 2017

,/ Processo 3! Vara da Fazenda Publica ACP 2016.01.1.116141-5

No dia 20.03 .2017 0 TJDFT conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento
interposto pela PGDF, para, na parte conhecida, dar-the prov imento somente
para revogar a determinacao imposta ao Distrito Federal em designar um
servidor publico efetivo e idoneo para ocupar 0 cargo exercido por Renilson
Rehem de Souza no Hospital da Crianca de Brasflia, 0 qual restou afastado
provisoriamente pela decisao de primeira instancia:

Em 06 .04 .2017, 0 TJDFT considera improcedente 0 Agravo de Instrumento
interposto pelo dr . Renilson Rehem e rnantern seu afastamento nos te rmos da
decisao de primeira instancia. 0 Acordao foi publ icado em 10.04 .2017, data em
que dr. Renilson e novamente afastado de seu cargo no HCB, pelo prazo de 90
(noventa) dias;

Em 11.05.2017,0 Juiz Jansen Fialho declara-se incompetente para julgar 0 feito
e declina da competencla para a 7! Vara da Fazenda Publica, onde tramita 0

processo 2015 .01.1.120126-7 . Estes autos tratam de de Improbidade
Administrativa apresentada pelo MPDFT cujo objeto abrange ato s praticados
quando da assinatura do Cont rato de Gestae 01/ 2011;

Relot6rioAnuof deGestao- lOPE- ana 2017 - pagino 38



.....""...".".". -.....e- _._.-

Em 25.07.2017, 0 Juiz Titular da Vara suscit a Conflito de Competencla e
encaminha 0 pro cesso ao TJDFT. Ate a presente data nao ha definicao de
relatoria.

Em 27.07.2017, dr. Renilson Rehem retorna asuas ati vidade s no HCB uma vez
que nao houve nova decisao de prorrogacao de seu afastamento.

./ CPI da Saude

Em 11.05.2017, a CPI da Saude e encerrada com a aprovacao do Relat6rio Final.
Em sua concl usao, 0 Relator, deputado Lira, entendeu que nao foi encontrada
nenhuma irregularidade que justificasse 0 afastamento do Superi ntendente
Execut ivo da direcao do HCBe que seu retorno era uma questao de [ustica (pags ,
375/ 376).

5. METASQUANTITATIVAS

a Contrato de Gestae esta belece met as quantit ativas e qualitativas mensais, baseando
o quantitativo de producao proporcionalmente aos dias uteis no meso

[an tev m" .b, mal j un jul age set out nO' d e<

Dias utets no mes 22 1B 22,S 1B 22 Zl 22 za 20 Z1 is 20

GRUPO I

CONSUlTAS MEDICAS DE 7.049 5.767 7.209 5.767 7.049 s.rzs 7.049 7.369 ' .408 6.729 '.088 ' .408.... ,,""".. ,

GRUPD II

COMPLEMENTAR
4.203 3.439 4.299 3.439 4.203 4.012 4.203 4.394 3.821 4.012 3.630 3.821

ESSENClAl

GRUPO III

PROCEOIMENTOS 96' 788 ,as 788 .63 ,'" 96' 1.007 87S ,,, 832 87S

.......""nn.
GRUPO IV

EXAMES METODOS
530 434 542 434 530 S06 530 S54 482 S06 458 482

GRUPO Y
18.797 15.379 1.9.224 15.379 18.797 17.943 18.797 19.651 17.088 17.943 16.234 17.088

EXAMES LABORATORIAIS

GRUPO VI
Ll08 ... Ln S ... L208 U 53 1.208 1.263 L098 LID L04' L098

EXAMES DEBIOIMAGEM

GRUPOVII

CIRUR61AS EM REGIMEDE 40 33 41 33 40 38 40 42 " 38 35 "um.rr., ",.

GRUPD VIII
'0 " " " 60 57 60 63 55 57 52 55

SAioAS HOSPITALARES
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Conforme prev isto no Contrato de Gestae 01/2014, ate a inauguracao do Bloco II do
HCBestarao em funci onamento as services constantes nosGrupos de I a VIII e as metas
dos Grupos I a VII t erao como referenda a producao nos dias utels,

Apresenta-se graficos de producao das metas quanti ta t ivas, com indlcacao da meta
assinalada em verme lho.

No Grupo I - Consultas Medicas foram realizadas no periodo, 76.022 consult as de
especialidades rnedlcas pediat ricas (alergia e imunologia, cardiologia, cirurgia
ped latrlca, dermatologia, endocrinologia, gastroent ero logia/ hepatologia/nut rologia,
infectologia, nefrologia, neuroci rurg ia, neurologia , oncologia, hematologia,
pneumologia). Sao computadas: prim eira consulta exte rna, PE - Parecer Especializado,
AP - Adrnissao em Programa, CE - Consulta de Egresso, TFD - Tratamento Fora de
Domicil io, CF - Convocado Familiar , ACT - Troca de Receita; PI - Parecer Interno; Cse -
Consulta seguimento especial e CS - consultas subsequentes/retorno. A meta anual era
de 79.621 consultas de especialidades pediat ricas. Foi at ingida media anual de 95,5%de
cumprimento da meta.

GRUPO I - Consu ltas de Especia lidades Medicas - 2017

- Realizado - Meta

6 56.317

7.713

.......
7.484

6.9 19

-- - .
Total acumulado de Janeiro a dezembre: 76.022

jan fev mar abr mai jun jv l ago set out nov del

a grafico abaixo demon stra a media de consulta s rnedlcas realizadas, par dia ut il, rnes a
mesoA media anual foi de 307 consultas par dia util.

ReJat6rioAnuolde Gestoo- ICIPE- ana 2017 - pagino 40



1II 11 ''''' '' JII>l '''''U
_ ... e..- ..._

L

Media de Consultas Medicas por dia util - 2017

275

338 333 326
315

335 332

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov de z

No Grupo II - Asslstencla Complementar Essencial, que engloba as areas de:
enfermagem, farrnacia , f isiotera pia, fonoaudio logia, musicoterapia, nut ricao,
odontologia, psicologia, psicopedagogia, service social e terapia ocupacional, foram
real izados 62.213 consultas e proced imentos e as metas foram superadas em todos os
meses, at ingindo med ia de 131% do estabelecido, que era de 47.476 consultas e
procedimentos.

GRUPO 11- Assistencia Complementar Essential - 2017

5.363 5.610
4.872 ......

- Realizado

5.547 5.419

- Meta

5.810

4.702 5.228 5.104 4.867

de Janeiro a dezembro: 62.213 -

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

o grafico abaixo demonstra a media de consultas e procedimentos de Asslstencia
Complem entar Essencial, por dia utll, rnes a mesoA media anual foi de 251 consulta s e
procedimentos de Assistenc la Complementa r Essencial por dia util ,
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Media de Assistencia Complementar Essencial por dia util - 2017

271
249 265 252

235 249
269
•

jan tev mar abr mai jun ju l

--Media: 251ACEpo,dla"111 - '

ago set out nov del

No Grupo III - Procedimentos Especializados, que contempla: cirurgia ambulatorial,
endoscopia (alta e balxa), hemoterapia, imunologia, TRS - diallse peritoneal, TRS -
hemod iill ise e quimioterapia (APAC), foram realizados 19.330 procedimentos, inclu indo
sedacao, atingindo media de 177,7% do estabelecido, que era de 10.877.

GRUPO 111- Proced imenlOS Especia lizados - 2017

- Realizado - Meta

1.628
1 739 1.786

1.686 1.685 1.660' 1.664 1.692
1.584

----- ----- ---'
Total acumulado de Janeiro a dezembro: 19.330

jan fev mar abr ma i jun ju l ago set out nov del

o grafico abaixo demonstra a media de proced imentos especializados por dia util, rnes
a mesoA media anual foi de 78 procedimentos por dia uti !.
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Procedimentos Especia lizados por dia ut iI - 2017

- 73 72
80 77 80 75 76

83 85

Media: 78 procedlmentos especlallzados por dla ulll

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Relativamente ao Grupo IV - Exames por Metodos Graticos, que contempla :
eletroencefalograma (EEG), eletroneuromiografia (ENM), espirometria, holter,
manometria, MAPA, pHmetria, potencial evocado, teste de esforco, tilt te st e
urodlnarnica, foram realizados 10.002 procedimentos, atingindo media de 167% do
estabelecido, que era de 5.988 exames.

GRUPO IV- Exames por Metodos Graficos - 2017

_ Realizado - Meta

991
842

918
79 2

727

jan fev mar abr mai jun jul ago se t out nov dez

o grafi co abaixo demonstra a media de exames por rnetodos graficos por dia util, mes a ill
meso A media anual foi de 40 exames por dia util . fr/

eetatorio Anual de Gestao - lOPE- ana 2017 - pagino 43



CRIAN(A I.. ....."-",....

50

Exames por Metodos Graticos por d ia util- 2017

41 41 40 41 42 44 42
36

-- - "Media : 40 exames gnlflcos PO' dla .;tII

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

No Grupo V - Exames Laboratoriais, que contempla: anatomia pato l6gica (citologia,
anatomopatologia, imunoh istoquim ica, etc), bio logia molecular citogenetica,
imu nofenotipagem e patologia c1inica (bioquimica, hematologia, uroanal lse, etc), foram
realizados 287.707 exames, atingindo media de 135,5% do estabelecido, que era de
212.320.

GRUPO V - Exames l aborat o riais - 2017

- Realizado - Meta

I

r - -- -- ,

otataeumulad<>--dejaoelro..ulezemhr0=-28

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

o grafico abaixo demonst ra a media de exames laboratoriais por dia ut ll, rnes a mesoA
media anual foi de 1.124 exames por dia utll .
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Exames Laboratoriais par dia util • 2017

1.357
1.24S

1138 1.126 1.174 1.115 1.081 1.172--'V-1.137

jan tev mar abr mai jun ju l ago set out nov dez

No Grupo VI - Exames de Bioimagem, que conte mpla: ecocardiograma, radiologia,
t omogra fia computadorizada, ultrassonografi a com e sem dop pler, foram realizados
17.852 exames, at ingindo media de 130,9% do estabe lecido, que era de 13.643.

GRUPO VI • Exames de Bioimagem - 2017

- Realizado - Meta

1.6731.691
1.564 1468.-..... 1.439 1.441 ·

- Totalacumulado de Janeiro a dezembro: 17.852 - "

jan tev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

o graflco abaixo demonst ra a media de exames de bioimagem por dia util, rnes a meso AI
A med ia anual fo i de 72 exames por dia ut il. W
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Exames de Bioimagem por d ia uti l - 2017

737674727778
70 70 .... ...;7..:..4 73

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov del

No Grupo VII - Cirurgias em regime de Hospital Oia, foram realizados 1.001
procedimentos, atingindo media de 221,5% do estabelecid o, que era de 452.

Grupo VII - Cirurgias em reg ime de Hospital Oia - 2017

- Realizado - Meta

118

94 97 97

73
84

70

- -------=======:::::=====- - -Total acumulado de janeiro a dezembro: 1.001

jan fev mar abr mai jun ju l ago set out nov dez

a graflco abaixo demonst ra a media de cirurgias em regime de hospital dia por dia util,
rnes a mesoA media anual foi de 4 cirurgias em regima de HO por dia uti I.
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I
I

Cirurgias em regime de Hospital Dia por dia util - 2017

4- 4 3
5 4

5...
- -
Media: 4 c1rurglasem regime de HD par dla utll

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

No Grupo VIII - Saidas Hospitalares, foram realizados 733 safdas hospitalares, atingindo
media de 108,1% do estabelecido, que era de 678.

GRUPO VIII- Saidas Hospitalares - 2017

- Realizado - Meta

57->
53 53

81

64 64 64

..._S-.......=..;;;;;;;;52i;;;;;;;= •

- Total acumulado de Janeiro a dezembro: 733_ .

jan fev mar abr mai jun ju l ago set out nov dez

o grafi co abai xo demonst ra a med ia de saldas hospitalares por dia util, rnes a meso A ;N
media anu al foi de 3 safdas por dia ut i!. PI
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saldasHospitalarespor dia uti! - 2017

3... 4 4
3- 2 3 3 3 3

' - Media: 3 saldas hcspltalares PO' dra Utll -
,-

jan fey mar abr mai jun

6. METAS QUALITATIVAS

ju I ago set out nov dez

As metas qualitativas buscam mensurar 0 desempenho medico-assistencial, 0 alcance
de objetivos da organlzacao e a eficacla administ rat iva. Os indicadores apresent ados
representam os criterios estabe lecidos e pactuados ent re os representantes da SES-OF
e do Hospital da Crianca de Brasilia JoseAlencar - HCB, os quais podem ser modifica dos,
de comum acordo .

6.1. Procedimentos para a Central de da SES-OF

"Disponibilizar ii Central de Regula,ao procedimentos, nos quontitativos e prozos
pactuados por interrnedio da Comissao de Acompanhamento do Contrato de Gestiio.

Meta: Disponibilizar100%dos procedimentos poctuados"

Conforme pactuado com a CACG, foi cumprido 0 cronograma estabelecido de envio
mensal da oferta de servicos prest ados pelo HCB a serem disponibilizados iJ Rede SES-
OF por intermedio da Central de Regulacao.

Em 2017 fora m ofertados iJ Central de Regu lacao 13.970 procedimentos, sendo:

,/ 9.533 consultas de especialidades pedlatrlcas: e
,/ 4.437 exames diagn6st icos, sendo 3.476 tomograf ias, 586 ecocardiografias e

outros: 197 Mapa, 155 Holter e 23 Til test.
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579

Consultas Medicas ofertadas aCentral de - 2017

1.053 1.059 1.061

'.- - - 'Total acumulado de janeiro a dezembre: 9.533

jan tev mar abr mai jun j ul ago set out nov del

Meta : disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados

Tomografias ofertadas aCentral de Regu lacao - 2017

312 328 316 296 300
332

288 280 268

Total acumulado de Janeiro a dezembro: 3.476 - -

jan tev mar abr mai jun jul ago set out nov de l

Ecocardiografias ofertadas aCentra l de - 2017

80

jan tev

85

mar ab r mai jun ju l ago set out nov del
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6.2. do Paciente e seus Familiares

"Mensurociio, por meio de pesquisa direta, da sotisf aciio do cliente externo. Para
cumprimento deste item, deverti ser atingido urn indice de satisj actio igua/ ou superior a
75%de avatlatiies qua/ificadas como Boa ou 6tima.

Meta: Sotisfociio do cliente externo = ou > que 75%."

a HCB realiza diariamente, por meio de telef6nicas, a Pesquisa de Satisfacao do
Usuario com 0 objetivo de avaliar a percepcao do usuario em relacao a qualidade dos
servl cos prestados. Alern dissc, instituiu a Pesquisa de Satisfacao dasCriancas, realizada s
diariamente com os pacientes, por meio de entrevistas estruturadas.

No perfodo de jane iro a dezembro de 2017 foi realizada uma media de 567 pesquisas
por rnes e alcancado 0 indice rnedlo de 98,2% de sat isfacao dos pacientes e seus
familiares com os services do HCB.

Vale destacar que a partir de abril de 2017 0 HCB passou a realizar as pesquisas com
recursos pr6prios, tendo em vista 0 encerramento do contrato com a empresa Vertude,
que realizava as pesquisas por meio de URA-Unidade de Resposta Audivel (contato
tel ef6nico por atendimento eletr6nico) .

J'" tev m" abr mal [urt J"I " 0 0", "0" d" TOTAL

Ot lmo 776 653 740 '41 '57 34' '" '47 341 325 335 353 5.29 8

' om 223 174 217 B9 71 89 42 74 as 99 97 70 1.328

Regula r 31 34 ... 1 a 0 1 7 a 4 1 a 137

Ruim 7 6 • 0 1 0 0 0 1 0 0 0 23

Pessimo 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 11

Nilo ccnslgc ava ll ar 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

Total 1.041 871 1.014 432 43' 432 430 420 429 429 43' 427 6.799

rcrer Born+Ot lme 96,0% 94,9% 94,4% 99,5% 98,8 % 100,0% 99,8% 98,4% 98,8% 98,8% 99,8% 99,1% 98,2%

Meta do d rente extemo =ou maiorque 75%

indice de Satisfa,ao do Paciente e seus FamiJiares - 2017

99,.... -- - _----_....

..Media no perfodo Janeiroa

jan fev mar ab r ma l jun ju l ago set out nov dez
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Meta: Satisfacao do c1iente externo = ou > que 75%
6.3. Service de Atendimento ao Cliente I Ouvidoria

"Dispor de Service de Atendimento 00 C1iente / Ouvidoria, para registro e
eneaminhamento de monifestocbes dos usuarios do Unidade. 0 cumprimento do Meta
vincula-se 00 adequado tratamento de 80% das queixas reeebidas. Entende-se por
queixas 0 eonjunto de reclomacbes reeebidas por qua/quer meio, neeessariomente com
identificociio do autor. Entende-se por resoluciio 0 eonjunto de ociies gerados por uma
queixa no sentido de soluciona-la e que possa ser eneaminhada a seu autor como
resposta ou esclareeimento 00 problema apresentado.

Meta : Dareneaminhamento adequada a 80%das queixas opresentadas. "

o HCB rnantern canais de atendimento:

./ Atendimento presencia I pelo Ouvidor: todos os dias utel s, das 8:00 as 17:00
horas ;

./ Atendimento por meio de rnanifestacao escrita, em impressa proprio,
disponibilizado em loeais estrateglcos do Hospital; e

./ Atendimento por meio eletr6nico, no e-mail ouvidoria@hcb.org.br . do canal
"Fale Conosco", disponivel no endereco www.heb.org.br e, do Sistema OUV-DF,
disponibilizado pelo GDF, no endereco http ://www.ouv .df.gov.br/#/;

./ Pesquisa de Satisfacao do Usuarlo, realizadas diariamente por meio de llgacoes
telef6nicas, com 0 objetivo de avaliar a percepcao do usuario em relacao a
qualidade dos services prestados e;

./ Pesquisa de Satisfacao das Criancas, realizadas diretamente com os paeientes,
por meio de entrevistas estruturadas.

No perfodo de janeiro a dezembro de 2017 foram reeebidas 227 reclarnacoes, sendo
resolvidas dentro de cada rnes uma media de 94,5%. Dessa forma, nesse item tarnbern
foi superada a meta estabelecida que e de 80% de das

servico de Atendimento ao Cliente I Ouvidoria - 2017

100,0%100,0%
88%- 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

94,4% _ 93 ,5% 92,3;:""""-

j an tev mar abr mai jun

' . Media no perfodo janeiro a

jul ago se t out nov dez
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Meta: Resolver 80%das reclarnacoes recebidas

6.4. Taxa de Absenteismo

"Apresentor a percentua/ de paeientes fa/tosos a eonsu/tas e praeedimentos agendados.
Meta: Apresentar mensa/mente a mensuraiiio. "

Para esta apuracao, os numeros de PCE - Primeira Consulta Externa foram computados
a partir dos registros de BPA - Bolet im de Producao Ambulatorial.

Ressalta-se que os dados podem diferenciar dos registrados no SISREG, tendo em vista
que muitas consulta s, por diversos motivos (tais como: alteracao de agenda do medico,
ausencia por abono, feria s. congresso, etc .), deixaram de ser realizadas nas datas
inicialmente previ stas, agendadas pela Centra l de Regulacao, e foram remareadas pelo
HCB para outra data .

o graflco abaixo demon stra 0 fndice de absentefsmo de pacientes a consultas agendadas
previamente, 0 que representou uma media anual de 17,7% entre as consulta s
agendadas e as realizadas.

Taxa de absenteismo - 2017

.- - - -------,
Media no perfodo Janeiro a dezembro: 11,7%

-jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
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Meta : Apresentar mensalmente a rnensuracao

6.5. Controle de Hospitalar
"Demonstroiiio de f uncionamento da CClH e apresen taciio ana/ftiea de dados re/ativos
aarea.

Meta:Apresentar mensa/men te ata de reuniiio e dodos."

o HCB realiza regularmente atividades para a melhoria da assistencia e avallacao das
medidas util izadas para cont role e prevencao das lnfeccoes relacionadas aassistencla
(IRAS).
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Para apresentacao da meta, foram elencados ini cialmente 3 indicadores:

6.5.1. Taxa de lnfeccao de sitio cirurgico (ISe):

nQ de ISCem cirurgias limpas x 100
nQ de cirurgias limpas

Para apuracao dos dados, e real izada busca por te lefone, 30 dias ap6s a cirurgia,
abrangendo to dos os pacientes submetidos a ciru rgias limpas/ herniorrafias. Nos casos
identificados como provavei s ISC ha a orientacao para que 0 paciente seja reavaliado
pelo Cirurgiao e pelo Infectologista do HCB.

Em 2017, a media foi de 0,2% de ISe.

ISC · Taxa de de Sitio Cirurgico - 2017

...Media noperrodo Janeiro a dezembro: 0,2%- "

0,0%

jan

2.9%

fev

0,0%

mar

0,0% 0,0%

abr mai

0,0%

jun

0,0% 0,0%

jul ago

0,0%

set

0,0%

out

0.0%
0,0%

nov dez

6.5.2. Taxa de utilizacao de cateter venoso central (CVe):

nQ de pacientes com cateter central-dia no mes
nQ de pacientes-dia no rnes

Este indicador demonstra 0 percentual da amostra analisada que esta exposta a risco
aumentado de lnfeccao.

Em 2017 0 percentual fo i de 45,5% de Cve.
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CVC . Taxa de de Cateter VenosoCentral - 2017

46,9% 49 8%
42,7% 43,3% 42,S% 43,6% 44, 7% 46,3% 46, 7% 46,4% 46,4% 46,3% ' •

.- - - - -- -- -- --_.
Media no perfodo Janei ro a dezembro: 45,5"

jan fey mar abr mai jun jul ago set out nov dez

6.5.3. Taxa de lncldencla de da corrente sanguinea associada a cateter
venoso central (lAVe) :

nQ de casos novos de IAVCno rnes x 1000
nQ de pacientes com cateter cent ral-dia no mes

Este indicador e calculado pela ocorrencia de casos de ICS (Infeccao de Corrente
Sanguinea) associada aut il izacao de catet er venoso cent ral e alerta para a necessidade
de adocao de med idas de prevencao de IC5.

Em 2017 0 percentua l foi de 8,1% de lAVe.

IAVC - Taxa tncidencle lnfeccaoCorrenteSanguinea- 2017

. .
Media no perfodo Janeiro a dezembro: 8,1"

13,2%
18 ,2%

11,9% 11 ,8% 11 ,6% 5}7%
6,3% 6,0% 6,1% 5,9%

0,0% 0,0%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

A infeccao da corrente sanguinea associada autilizac;ao de cateter venoso cent ral eum
indicador est rategico para 0 HCB, sendo monitorado sistemat icamente. As ac;6es para
prevencao dessa infeccao seguem os padr6es e recomendac;6es internacionais. a s
hospita is americanos sao os que mais frequentemente reportam suas taxas de infeccaor
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relacionada aassistencia em pub licacoes periodlcas (NHSN - National Healthcare Safety
Network) que incluia, em 2013, 1.545 hospitais que ut ilizam a mesma metodologia para
a coleta de dados.

Complementarmente aos dados acima, apresenta -se, no Anexo 24, asatas das reuni6es
mensais realizadas pelo sci-servlco de Controle de lnfeccao no periodo de janei ro a
dezembro de 2017, que foram anexadas aos re latorios mensais, para cumpriment o da
meta.

6.6. Taxa de

"Apresentar 0 percentua/ de ocupociio operaciona/ do hospital, entendida camo a rtuiio
entre 0 numero de pacientes/dia e 0 numero de /eitos/dia.

Meta :Apresentar mensa/mente os dodos."

A taxa de ocupacao media em 2017 foi de 76,3%.

Taxa de 2017

-

jan tev mar abr mai jun ju l ago set out nov dez

Meta: Apresentar mensalmente os dados

6.7. Media de Permanen cia

"Apresentar a media de permanencla hospita/ar, obtida pe/a raziio entre 0 numero
de pocientes/dio e 0 numero de saidas hospita/ares .

Meta :Apresentar mensa/mente os dodos."

A med ia de perrnanencla em 2017 foi de 6,0 dias.
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Media de Permanencia - 2017

7,0 7,1 7,1
5,8

5,8

'", - 'Media no perlodo Janeiro a dezembro: 6,0 dlas

jan lev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Meta: Apresentar mensalmente os dados

6.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar Institucional

"Apresentor a Taxa de Martalidade Haspitalar tnstitucional, entendida como a
percentual obtido pela raziio entre a numero de 6bitos ocorridos com mais de 48 bores
de internaciio e 0 numero de soidas hospitalares.

Meta: Apresentar mensalmente as dodos. "

Nao houve nenhuma ocorrencia de oblto no periodo janeiro a dezembro de 2017.

Taxa de Mortalidade Hospitalar Institucional- 2017

"...Media no periodojaneiroa dezembro: 0,0%

0,0

jan

0,0

lev

0,0 0,0 0,0

mar abr mai

0,0

jun

0,0

j ul

0,0

ago

0,0

se t

0,0

out

0,0 0,0

nov dez
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6.9. Registro Hospitalar de Cancer - RHC

In_ " ee.- ",,_._E__....

"Apresentor mensalmente relotorio rejerente ao registro de casos novos do mes e
seguimento de pacientes onco/6gicos registrados no mesmo mes do ano anterior. No
re/at6rio referente ao mes de setembro, opresentar, adiciona/mente, comprovante de
envio da base de dados do ano anterior ao /NCA (lnstituto Nacional do Cancer).

Meta : Apresentar mensa/mente re/at6rio rejerente ao registro de casos novos e
seguimento de pacientes oncol6gicos registrodos no ano anterior. No relatorio referente
00 mes de setembro opresentor, odicionalmente, comprovante de envio da base de
dados do ano anterior ao INCA ."

Em 2017 0 HCB registrou 156 casos novos de cancer. Em 2016 foram 142.

Regist ro Hospitalar de Cancer - RHC
Casas Novas - 2017

- '
;..- Total de casas novos de Janeiro a dezembro: 156

20 20
15

jan lev mar abr mai jun jut ago set out nov dez

Registro Hospitalar de Cancer - RHC - 2017
Casas novos diagnosticados no ana anterior - 2016

17
15 14 15 1412 - 12

8 7/ -
jan lev mar abr mai jun jut ago se t out nov dez
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a Contrato de Gestae preve que no mes de setembro deve ser apresentado,
adicionalmente , comprovante de envio da base de dados do ana ante rior ao INCA
(Insti t uto Nacional do Cancer).

a Registro Hospitalar de Cancer consiste numa base de dados essencial para geracao de
informacoes que contribuem para a tomada de decis6es, levando ao aprimoramento da
gestae c1 fnica assistencial e do planejamento das terapeutica s empregadas, bem como
para a pesquisa c1fnica que qualifica a assistencia .

Desde 2014 0 HCB estruturou de forma profissional 0 Registro Hospitalar de Cancer,
com a Portaria nQ 139 de 3.11.2014, que institu iu 0 Cornlte de Assessoramento do RHC,
reunindo profissionais das diferentes areas envolvida s e que rnantem uma agenda de
reun i6es.

Desde entao , as anotacoes de casos novos e de seguimento vern sendo desenvolvidas
dil igentemente pela equip e, que cuidou de recuperar as anotacoes que vinham sendo
feitas pela equipe de oncologia desde 0 infcio das suas ativ idades no DF, nos idos de
1985.

A Porta ria SES-DF nQ 148 de 25.06.2015 torna cornpulsoria a notlficacao dos casos de
Cancer no Distr ito Federal. Sendo 0 HCB a unidade de referencia para dlagnostlco e
tratamento do cancer infantil no DF, passa a ser a fonte notificadora do Registro de
Cancer de Base Populacional , devendo informar aGerencia de Cancer da Secretaria de
Saude do Distr ito Federal, sempre que 0 banco de dados for enviado ao SisRHC-INCA,
ou sempre que solicit ado.

Por regulamento do RHC do INCA, os dados so sao enviados apos solicit acao do proprio
INCA, 0 que ocorre apos 2 anos do registro dos dados no sistema SisRHC.

Em 2017 foram conclufdas as coletas de dados e 0 registro dos pacientes admitidos em
2013, 2014 e 2015, tendo sido registrados 145, 162 e 164 pacientes respectivamente,
cujo s dados foram tran smitidos ao INCA at raves do SisRHC. No dia 21.12.2017 foi
real izada a revisao de 14 dados incoerentes do ano de 2010 e reenviados para a base
de dados do INCA. Essas foram concluidas em 2017 e os comprovantes de
t ransmissao dos dados sao apresentados a seguir.

ReJatorioAnuol deGestoo - Ic/PE- ana 2017 - pagina 58



ciff"l l/e/ f.. ............. ..,"'.. -!L. IC IPE
...-..e-_

Monitoramento de Envio de Dados .---....,
... ,., ., 'INCA

Ko5pIUIw: HOSPITAL BRASUAJOSE N..EkCI\R HC8 6&7e6 17
Munic ipio: EstMO: Of
VottUio " ....1110SI&RHC-l NCA: r .. Versocn: J 20.0 lOTI!>
Tot.! C-....I..: 1016 0
foUl Villldadoa.: eo

20072008 2OO'il2010 20 11 2Ot2 2013 2014 lOt S,."" "_ f OUl clltc.asoa ease. An8llI: lcos ..... ... ""'- e-....
v._ _. - .....

... SOSRMC
2'1112l'2011Il .QPM CRIS TIANA ... ,.. .. "''' ,,. " D 1 200 c...-
2&'1lW2017 11W 1M .- >62 '" "'.. ,,. • 0 1 2.0 0 c...-
:J006'2017 11 " Mil CRISTIANA. '" '" • "'" '" , 0 1 10 0 c...-
17JOSQ016 ot t .PIIII CRISTINtA. ". '" .. "''' '" • 0 1 20 0 c...-
OlOl/201$ 02 PM '" .., " "''' ,.. " 0 ) ZOD c...-
ZV1Z1'2O'1701 . "'" CROST""" m .. " "''' ,.. " 0 1.2.0 0 ean.-
OW12t20Wi12 !iaN •ER""""" ". sa 22 >D" " , .. 1 200 c...-
llQlt2O'I8m.N ,.. CROST""" " " • 2000 .. D 1.2.0.0 c...-
]lG112'O'l602.21PM CRISTI""'" .. eo "'" .. D D 3 200 c...-
31101120lI DZ11 PM CRIS TIANA. n " " 200T ,. D 3.z00 ean.-

7. FUNCIONAMENTO DECOMISSOES HOSPITALARES

Ao fina l de 2017 est avam em pleno funcionamento as comissoes abaixo elencadas. Vale
ressalta r que as datas de realiz acao das reunloes foram informadas mensalmen te nos
relatorios de pre stacao de contas:

,/ CClH - Comissao de Cont role de lnfeccao Hospit alar;
,/ CFTPS - Comissao de Farmacia Terapeut lca e Produtos para Saude:
,/ CGRS - Comissao de Gerenciamento de Residuos Solldos:
,/ CRPO - Comissao de Revisao do Prontuarlo do Pacientes e Obitos:
,/ CT - Corn lte Transfusiona l; e
,/ CIPA- Comissao de Prevencao de Acidentes do Trabalho.

8. EXECUC;AO FINANCEIRAEEXECUC;AO FISCAL

8.1. Financeira

a s repasses creditados pela SES-DF na conta BRB 060.038.346-6, or iund os do Cont rato
de Gestao 001/2014 , sao separados, gerencia lmente, em recursos para custeio e
invest imento. Com a fin alidade de garant ir 0 cont ro le dos saidos, os valores recebido s
sao aplicados em COB em registros distintos e e efe tiva do 0 resgate de acordo com a
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necessidade de pagamento dos compromi ssos assumidos, possibilitando a conclliacao
dos valores de acordo com 0 seu dest ino.

8.1. 1. Custeio

a ana de 2017 iniciou com disponibil idad e financeira de custe io de R$ 7.816.253,94 na
conta bancaria 060.038.346-6 mant ida junto ao BRB - Banco de Brasili a, banco oficial
do Distrito Federal.

No ano houve repa sses pela SES-DF, para custeio, no montante de R$ 88.406.550,60 e
o rendiment o iiquido de aplicacoes financeir as, conforme pre visto na IN STN nQ l de 15
de janeiro de 1997, foi de R$ 898 .964,31. Houve, t arnbern, ingressos de recursos
referentes ao aluguel da cafet eria no valor de R$ 6.060,00, reembolso do ICiPE referent e

I
a salarlos no valor de R$ 75.827,96, 0 ingresso de R$ 100.617,95 referente adevolucao
de recursos de supri dos, reembolso do plano de saude por funcionarlo e outros. a total
de ingressos em 2017 fo i de R$ 89.488.020,82.

a valor total do desembolso de cust eio fo i de R$ 87.667.026,24. Desta forma 0
saldo da disponibilidade financeira para cust eio, no fin al do ano de 2017, foi
de R$ 9.637.248,52.

8.1.2. Reserva Tecnica

A clausula 15.2 do contrato de gestae preve que "0 CONTRATADOmontera uma reserva
tecnica de recursos, caracterizada como soldo em caixo, para fa zer f ace as despesas
impre vistas e aos eventuais atrasos nos transferencias pela CONTRATANTE, ate 0

percentual de 15% do valor anual do Contrato de Gestiio."

a saldo da Reserva Tecnica no dia 31.12.2017 fo i de R$ 9.228.812,05, conforme
demonst rado a seguir:

RESERVA TtCNlCADECUSTEIO · em 31/12/2017
NI! OA VLR.OA RENOIMENTO SALDODA 'URTS/ VALOR

DATA
PERf000

IR 10F RESGATE
APUCAcAO ANUAL

08/j un 4S 3.300.000.00 142.481.12 28.496,2 1 3.413 .984.91 - D.D%
14/j ul 46 2.000 .000.00 68.977,39 7.041,19 941.063.79 1.120 .872,41 1.2%

O3/out Sl 4.(l(X).CXXl,OO 65.770,08 4.065.770,08 4,2%

3Uout S3 4.lXX1COO,OO 42.169,56 4.04 2.169.56 4,2%

TOTAL 13.300.000.00 319.398,15 35.531.40 - 4.3SS.048.70 9.228.812,05 9,6%

VALORANUAL00 CONTRAlO 95.738.634,04

(') N2 da apllcacao: conforme especificado no "Ext rato de para simples conferencia -
Aplicacces em COB/ROB - Conta Corrente", emit ido pelo Banco de Brasilia-BRB e constante no
anexo proprio deste relatorio.
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8.1.3. Investimentos

o ano de 2017 iniciou com disponibilidade financeira para investimentos no valor
de R$4.194.986,61 na conta bancarla 060.038.346-6 mantida junto ao BRB - Banco de
Brasilia, banco oficial do Distrito Federal.

No ana houve repassepela SES-DF, para investimentos, no montante R$ 14.000.000,00
e 0 rendimento Ifquido de aplicacoes financeiras, conforme previsto na IN STN nQ1
de 15 de janeiro de 1997, foi de R$ 960.093,65.

o valor total do desembolso com investimentos foi de R$5.056.275,79. Desta forma
o saldo da disponibilidade financeira para lnvestimentos, no final do ana de 2017, foi de
R$ 14.098.804,47.

8.1.4 . Fluxo de Caixa, ORE, Balancete Mensal e Balance Patrimonial

o relat6rio completo de execucao financeira e execucao fiscal, conforme modele da
Porta ria 172/2011, bem como os extratos mensais da conta bancaria especffica e os
extratos de aplicacoes financeiras encontram-se no Anexo 25.

A Dernonstracao do Resultado do Exercfcio -DRE no Anexo 26, os Balancetes Mensai s
(ano encerrado e anterior) no Anexo 27 e 0 Balance Patrimonial (ano encerrado e
anterior) no Anexo 28.

Apresenta-se abaixo 0 relat6rio sintetico de execucao financeira no ana de 2017, pelo
crit erio de Fluxo de Caixa, ou seja, valores efetivamente recebidos e valores
efetivamente pagos.
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CUSTEIO

_...,,--._.-
INVESTIMENTO

VALOR OESCRJy\O VALOR
SALOO INIOAl 7.816.253,94

INGRESSOS

SAlDOINIOAL 4.194.986,61

INGRESSOS
REPASSE SES - BRUTe
OUTROS INGRESSOS/ REND. APUC. FINANe.
DESCONTOCONTRATUAl - METAS
REPASSESES- l fQUIOO

1.081.470,22

88.406.550,60

REPASSESES · BRUTO
RENDIMENTOAPUCA,OESFINANCEIRAS
DESCONTOCONTRATUAL - METAS
REPASSE SES - UQUIDO

960.093,65

14.000.000,00
TOTALDEINGRESSOS 89.488 .020.82

DESEMBOLSOS

TOTAL DEINGRESSOS 14.960.093,65

DESEMBOLSOS
INSUMOS HOSPITALARES
Material Medico Hospltalar
Drogas e Medicamentos
Insumos Laborat 6r io
Gases Medicina is
PESSOAl
Pess oal ell

8.690 .723,88
2.145.9 13.08
4.032.136,09
2.384.189,28
128.385,43

55.686.761,41
31.641 .348.82

EQUIPAMENTOS EDIREITOS DEUSO
M6vEIS EUTENSfuos
OBRAS
TOTALDEDESEMBOLSOSINVESTIMENTOS

SALDO INVEST1MENTOS

3.885 .128,20
57.666,25

1.113.481.34
5.056.275,79

14.098.804,47

Pessoa! Cedido SES
jncargcs

2.501.608,01

21.543 .804.58

SALDO FINAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOSI 23.736.052,99

OUTROSCUSTOSCOM PESSQAl
Cursos e rretnamentcs
Plano de Saude dos r unc onartos
Vale Transport e
MATERIAlS
Material de Informat ica
Mate rial de Usc e Consumo
Material de Manutenljao
Supridos
OutrosMetertets
GASTOS GERAIS
Services de 'rercetrcs

de Viei1i ncia
5erviso de e Urnpeza

Serviso de la vllnderia

b arnes laboratorios

de Viaeem e [stadia
Tributa riu sl NF

Agua
Energia nemca
Telefone / lnternet
Bancartas
Out ros Gastos Gerais
TOTAL DEDESEMBOLSOS CUSTEIO

4.892.596.58
185.857,86

4.329.861,82
376.876,90

2.904.158,51
231.215,40

1.019.759.02
1.575.759,61
66.000,00
11.424,48

15.492.785,86
14.075. 224,56
2.362 .636 ,12

2.355.809 ,34
3 .888. 882 ,63
129 .461 ,36

1.175 .760,75

547 .35 0,00

186 .226,83
78 .754 ,95

1.705 .036,28
1.645 .306 ,30
388.530,48
804.307,90
136.150,83
45.867,60
42.704,49

87 ,667.026,24

SALDOS:
EXTRATO BANcARJOCONTA CORRENTE
EXTRATO BANcARIO APUCA'OES

SALDO FINAL

93.503,S7
23.642 .549,40
23.736.052.97

SAlDO(CUSTEIO) 9.637.248,52

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

o valor total de custeio do HCB em 2017 foi de R$ 87.667.026,24, acrescido de
R$ 6.978.995,50, referente aos profissionais cedidos pela SES-DF e R$ 24.448,20
referent e ao acordo de cooperacao com as unidades da Rede SES-DF ,
totalizando R$ 94.670.469,94. Deste montante, deve-se deduzir 0 valor dos
medicamentos adquiridos com recursos do Cont rato de Gestae para abast ecimento da
farrnac ia ambulatorial no valor de R$ 1.046.118,56. Vale ressaltar que, por lntermedlo
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do Oficio SEI-GDF n° 03/2017 - SES /SUAG/CODCOMP/DECSAC, a CACG sugeriu
mudanca na metodologia de ressarcimentos ao HCB para 0 valor das aqulsicoesmensais
da Farrnacia Ambulatorial a partir de setembro/2017, sendo aceita pelo ICiPE conforme
OF HCB 799.2017 de 22.09.2017. Assim sendo, os novos valores de setembro, outubro,
novembro e dezembro passaram a ser respectivamente: R$ 256.799,62, R$ 39.953,40,
R$ 44.635,24 e R$ 23.043,32. No proprio rnes de set embro foi feito um acerto ,
considerando 0 saldo do lnvent arlo realizado, no montante de R$ 180.352,52, incluso
no valor acima.

No que se refere aos desembolsos com custeio, observa-se que os gastos com Insumos
Hospitalares tota lizaram R$8.690.723,88. 0 maior desembolso fo i com 0 grupo Pessoal,
no valor de R$ 55.686.761,41 (referente a salaries e encargos dos funclonarios
celetistas). No grupo Outros Custos com Pessoal, 0 desembolso total fo i de
R$ 4.892.59 6,58. No grupo Materiais 0 desembolso fo i de R$ 2.904.158,51 e, por flm,
no grupo de Gastos Gerais, com desembolso total de R$ 15.492.785,86 destaca-se 0

desembolso com Services de Terceiros no valor de R$ 14.075.224,56.

No que se refere aos desembo lsos com invest imentos, destaca-se 0 valor de
R$ 5.056.275,79 refere nte a equipamen tos, direitos de uso e obras .

8.2. Repasses

No dia 14.02.2017, com atraso de 39 dias, fo i creditado na conta do ICIPE/HCB 0

montante de R$ 7.190.199,55, relativo a repasse parcial de custeio referente a janeiro
de 2017.

Um segundo repasse, no montante de R$ 2.809.800,45, tarnbern para despesas de
custeio, ocorreu em 14.02.2017, com 7 dias de at raso, contemplando valor da parcela
de fevereiro. Para quitar a parcela daque le rnes fo i feito repasse no dia 02.03.2017 no
montante de R$4.380 .399,10 com 23 dias de atraso.

Tarnbern no dia 02.03.2017 fo i efetivado tempestivamente cred ito no montante de
R$ 4.619.600,90, contemplando part e do valor da parcela de marco. Em 08.06.2017 fo i
repassado 0 valor adicional de R$ 2.570.598,65 contemplando outra parte do valor de
marco. Em 13.07.2017 foi efet uado 0 credito remanescente no valor de R$ 587.738,06,
quitando 0 novo valor cont rat ual ja reajustado a partir de marco de 2017, este com 128
dias de atraso.

No dia 08.06.2017, com um atraso de 62 dias, foram efetivados creditos nos valores
de R$3.226.479,35 e R$3.102.922,00 referentes a repasse da parcela de abril de 2017.
Houve ainda, em 08.06.2017, os repasses de R$ 2.186.078,79 e
R$ 1.340.349,55 referentes a reajuste cont ratual, conforme item 2.2 do segundo t ermo
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aditivo celebrado em 03.03.2017. No dia 13.07.2017 fo i realizado um ult imo credito
referente parcela de abril no montante de R$ 15.070,94.

No mesmo dia 13.07.2017, com atraso de 66 dias, foi efet ivado credito no montante
de R$ 7.777.937,61, referente aparcela de maio de 2017.

No dia 25.08.2017, com atraso 79 dias, foi efet ivado credito no montante de
R$ 7.777.937,61 , referente a repasse da parcela de junho de 2017.

No dia 15.09.2017, com um atraso de 70 dias, fo i efetivado credito no montante de
R$ 7.777 .937,61 , referente aparcela de julho de 2017.

No dia 29.09.2017, com 53 dias de atraso, foi efetuado credlto no valor de
R$ 5.787.374,78, referente a parte do valor da parcela de agosto de 2017.

No dia 30.10.2017, com 52 dias de atraso, foram efetuados creditos nos
valores de R$ 420.932,85, R$ 2.377.436,50, R$ 3.488.606,11 e R$ 88.207,18 referentes
a parte do valor da parcela de setembro de 2017.

No mesmo dia 30.10.2017, com 24 dias de atraso, foi efetivado credlto no montante
de R$ 7.777.937,61 , referente a parcela de outubro de 2017.

Ate 31.12.2017 as parcelas referentes aos meses de novembro e dezembro nao haviam
side repassadas ao ICIPE/HCB.

Por fim, tern -se os seguintes valores gerais da execucao financeira do ana de 2017,
considerando todos os descontos e ressarcimen tos previstos no Contrato de Gestae
01/2014:

2017 I
R$ 95.738.634,02 va lor bruto a receher

R$ 88.406.550,60 valor recebido em conta

R$ 7332.083,42 saldo do valor bruto a receber
R$ 7.003 .443 ,69 desconlos(-)
R$ 1.046.118,56 reembolso medicamentos
R$ 1.374.758,29 valor Iiquido a receber

Portanto, 0 ICIPE/HCB tem a receber, de acordo com 0 Contrato de Gestae 01/2014,
para as despesas de custeio do periodo compreendido entre 12 de janeiro e
31 de dezembro de 2017, 0 valor Iiquido de R$ 1.374.758,29.
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Conform e clausula 19.1.1.1 item uf' do Cont rato de Gestae 01/2014 juntou-se, rnes a
rnes, no relat6rio mensal, c6pias simples dos documentos fiscais que comprovam as
despesas efetuadas no rnes, toda s autenticadas pelo t itular da DICOF - Diretoria de
Custos, Orcarnentos e Hnancas do HCB. As Notas Fiscais foram sempre acompanhadas
da c6pia do recibo de pagamento bancario e organizadas em ordem cronol6gica,
compatlvel com 0 extrato bancario, alern de c6pia digita l de t odos os pagamentos,
conforme solicitado pela CACG em 28.01.2016.

8.4. Despesas nao e services Publicos de saude

Apre senta-se plan ilha de controle dos gastos das atividades nao ASPS e Servicos
Publlcos de Saude] pagas no rnes, conforme explicitado acima no item Fluxo de Caixa.

I DATA PGTO. OESeRI AO PRESTADOR - ---iII .F. VALOR PAGO-
30/ 01/2017 AMIL OOONTO AMIL AsslSTENCIA MEDICA 331092 R$ 13.698,80
30/01/ 2017 AM IL SAUDE AMIL ASslSTENCIA MEDICA 331095 R$ 263.250,33
24/02/2017 AMIL ODONTO AMIL A551sTENCIA MEDICA 339274 R$ 13.832,8 1
24/ 02/2017 AM IL sAUDE AMIL A5SIsTENCIA MEDICA 33737 0 R$ 277.369,35
30/ 03/2017 flMIL ODONTO AMIL A5SIsTENCIA MEDICA 341326 R$ 13.996, 60
30/03/2017 AMIL sAUDE AMI L AsSlsTENCIA MEDICA 341327 R$ 270.088,79
28/04/2017 AMIL ODONTO AMIL AS51sTENCIA MEDICA 347166 R$ 13.788,14
28/04/2017 AM IL 5AUDE AMIL AS515TENCIA MEDICA 347171 R$ 284.440,13
26/05/2017 AMILODONTO AMIL ASslsTENCIA MEDICA 351614 R$ 13.877,48
26/ 05/ 2017 AM IL sAUDE AMIL ASslSTENCIA MEDICA 351617 R$ 270.421,95
30/06/2017 AMIL ODONTO AMIL ASslSTENCIA MEDICA 356277 R$ 14.377,91
30/06/2017 AMIL sAUDE AMIL ASslSTENCIA MEDICA 356640 R$ 420.901,14
31/07/2017 AM IL ODONTO AMIL ASslSTENCIA MEDICA 361203 R$ 14.559,01
31/07/2017 AMIL sAUDE AMIL ASsl5TENCIA MEDICA 361210 R$ 403 .848,65
29/08/ 2017 AMILODONTO AMIL A5s15TENCIA MEDICA 365577 R$ 14.763,74
29/08/ 2017 AMIL sAUDE AMIL A5S15TENCIA MEDICA 365819 R$ 415.542 ,19
29/09/2017 AM IL ODONTO AMIL As51sTENCIA MEDICA 370482 R$ 15.013,17
29/09/ 2017 AM IL sAUDE AMIL As51sTENCIA MEDICA 370977 R$ 420.290,50
30/10/ 2017 AM IL ODONTO AMIL As51sTENCIA MEDICA 377945 R$ 15.018,88
30/10/2017 AMI L sAUDE AMIL As51sTENCIA MEDICA 377946 R$ 409.183,72
29/11/2017 AMI L ODONTO AMI L AS51sTENCIA MEDICA 393788 R$ 14.927,18
29/11/2017 AM IL SAUDE AM IL AS515TENCIA MEDICA 393789 R$ 413 .027,24
28/12/2017 AM IL ODONTO AM IL AS515TENCIA MEDICA 401077 R$ 14.812,72
28/12/2017 AMI L 5AUDE AMI L AS515TENCIA MEDICA 401102 R$ 308.831,39

R$ 4.329.861,82

8.S. Suprimento de Fundos

a Suprimento de Fundos e um adiantamento concedido a um nurnero limitado de
funcionariosdo HCB (entende-se por funcion ariostoda sas pessoas que possuam vinculo
trabalhista ClT com 0 ICIPE/HCB ou servidores formalmente cedidos pela SES-DF ao
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ICiPE para exercicio no HCB, a crlterlo e sob a responsabilidade do Superintendente
Executivo), mediante ordem bancarla, tendo prazo certo para aplicacao e para
cc rnprovacao, com a final idade de pagamento de despesas inerentes ao Contrato de
Gestae 01/2014, referentes a aquisicao de bens ou services de pequeno valor quando
as circun stanci as nao permitirem 0 processamento normal.

Para reallzacao da despesa sao observados os principios que regem qualqu er t ipo de
gestae, ou seja, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a
eficiencia, bem como a aquisicao mais vantajosa para 0 HCB. a tipo de itens que podem
ser adqu iridos, valores e demais detalhes estao normatizados no HCB. A ultima
atual izacao vigente e a Resolucao 078, de 16.12.2015.

Para concessao de auxilio financeiro exdusivamente para locornocao de paciente do
HCB e de seu acompanhante ate 0 hospital e deste a sua residenc ia, dentro do territ6rio
do Distr ito Federal e Regiao do Entorno 0 HCB tomou por base 0 Decreto 24.673/2004,
que dispoe sobre 0 Suprimento de Fundos nas unidades de Saude do Distrito Federal e
a Portaria SES 490, de 12.12.2008. No HCB os criterios especifico s estao normatizados
na Resolucao 079, aprovada pelo Colegiado Gesto r em 16.12.2015.

Em 2 de maio de 2016, visando 0 custeio excepcional de refe lcoes para paciente
ambulatorial e acompanhante, 0 HCB publicou a Resolucao 086, aprovada pelo
Colegiado Gestor em 27.04.2016, para concessao de auxilio pelo Service Social, em casos
em que 0 paciente este ja em sit uacao de vulnerabilidade social e preencha os requisitos
previstos na Resolucao,

No ana de 2017 foram disponibilizados suprimentos no valor tota l de R$ 66.000,00.

Desse montante, fo ram efet ivamente utilizado s R$ 23.417,58 (prestacoes de contas
realizadas ate 31.12.2017) e, ap6s valldacao da prestacao de contas de cada suprido, os
saidos remanescentes, no tota l de R$42.582,42 foram creditados na conta bancaria de
recursos do contrato de gestae, obedecendo as resolucoes vigentes .

Vale esdarecer que, mensalmente, seguem copias dos pareceres das prestacdes de
contasde cada suprido anexados aoscomprovantes de adiantamento de suprimento de
fundos.

A apreciacao da prestacao de contas e realizada pelo t itular da Controladoria ap6s 0 "de
acordo" do titular da DICOF - Diretoria de Custos, Orcarnentos e Financas do HCB.
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8.6. Assoclacao dos Funcion;irios do HCB
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A dos Funcionarios do HCB foi fundada em 17 de setembro de 2012,
tendo por fina lidade integrar e defender os interesses dos funclonarlos associados (CLT
e cedidos), por meio de prornocao de eventos visando a qualidade de vida dos
associados, busca por convenios, parcerias e outros beneficios que contribuam para 0

bem estar dos Associados , apo io e representatividade dos seus associados em suas
justas relvind icacoes coletivas, perante quaisquer entidades , em juizo ou fora dele ,

a entidades, Iigas e fede racoes pertinentes observadas os dispositivos legals,
estatuta rios e regulamentos apllcavels a sua finalidade e rnanutencao, cooperacao e
harmonia ent re os associados, estimulando 0 seu espirito associativo e sua valorlzacao ,
integrando os func ionarios do Hospita l da Crianca de Brasil ia Jose Alencar.

A contribuicao dos func ionarlos celetistas e descontada na folha de pagamento,
considerando a autorizacac de cada associado no ate de sua adesao il AHCB e 0 valor e
repassado il conta bancaria da Assoclacao.

No ano de 2017, 0 valor tota l descontado do s funclonarlos associados da AHCB foi de
R$ 100.678,14 e 0 valor foi repassado il AHCB nas datas do quadro abaixo, conforme
pode ser constatado nos extratos bancarios.

DATAPGTO. DESeRI AO VALOR PAGO
31/01/2017
24/02/2017
31/03/2017
02/05/2017
31/05/2017
30/ 06/ 2017
31/07/2017
31/08/2017
29/09/2017
31/10/2017
29/11/2017
27/12/2017

ASSOC. DOS FUNCIONARIOS DO HCB
ASSOC. DOSFUNCIONARIOS DO HCB
ASSOC. DOSFUNCIONARIOSDO HCB
ASSOC. DOSFUNCIONARIOS DO HCB
ASSOC. DOSFUNCIONARIOS DO HCB
ASSOC. DOSFUNCIONARIOS DO HCB
ASSOC. DOS FUNCIONARIOSDO HCB
ASSOC. DOS FUNCIONARIOSDO HCB
ASSOC. DOS FUNCIONARIOS DO HCB
ASSOC. DOSFUNCIONARIOSDO HCB
ASSOC. DOSFUNC IONARIOSDO HCB
ASSOC. DOSFUNCIONARIOS DO HCB
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7.939,62
8.057,07
8.010,09
8.127,54
8.198,01
8.362,44
8.526,87
8.620,83
8.573,85
8.714,79
8.761,77
8.785,26

100.678,14
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No Anexo 29 estao anexadas as certi d6es nega tivas de:

Documento 6rgao emissor Valido ate

Certificado de Regularidade do
Caixa Econornica Federal 28.02.2018

FGTS - CRF

Certi dao Negat iva de Debltos Poder Jud lciar lo
30.06.2018

Trabalhistas Just ica do Trabalho

Certidao Negativa de Debitos Receita Federal
Relativos aos Tributos Federais e 31.07.2018

a Divida Ati va da Uniao PGFN

Distr ito Federal

Cert id ao Negati va de Debitos Secret aria de Estado da Fazenda 02.05.2018

Subsecretaria da Receita

10. CERTIDAODO CONSELHO REGIONALDE CONTABILIDADE

a Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal emitiu, em 03.01.2018 ,
Cert idao de Regularidade Profissional em nome do Sr. Alui sio Luna Damasceno ,
registrado naquele Conselho sob 0 nurnero DF-019717/0-0, responsavet pela
contabili dade do HCB (Anexo 30).

11. PARECER DO CONSELHO FISCAL DO ICIPE

Em reu niao realizada em 16.02.2018, 0 Conselho Fiscal do ICiPE exam inou os
demonstrativo s f inanceiros do Instituto relativos aos recursos f inanceiros oriundos do
Contrato de Gestae 01/2014 do perfodo compreendido entre 1° de janeiro e 31 de
dezembro de 2017, conclu iu pela cor recao e veracidade das informacdes prestada s e
emit iu a Parecer, que foi aprovado pelo Conselho de Adrninlstracao, na reun lao e
homologado pela Assernbleia Geral, ambas realiza das em 16.02.2018. (Anexo 31).
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12. AQUISIC;AO DEBENS ECONTRATAC;AO DESERVIC;OS

Apresenta-se, em anexo, as planilhas de controle de todas as aquislcoes de bens e
contratacoesde servicos realizadas pelo HCB no periodo de janeiro a dezembro de 2017,
utili zando-se de recursos do Contrato de Gestae. As planilhas estao divididas em
contratos celebrados (Anexo 32), atas de registro de preco - ARP firmadas (Anexo 33) e
autorlzacoas de fomeclmento/prestacao de servicos firmadas (Anexo 34) e trazem as
seguintes lnforrnacoes: nurnero do instrumento, modalidade, nurnero do processo,
tipo/c1asse, objeto, nome do fornecedor, valor total, vigencia e cond icoes de
pagamento, dentre outras.

13. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS

Os bens permanentes adquiridos no periodo janeiro a dezembro de 2017 com recursos
do Contrato de Gestae 01/2014, totalizando R$ 3.114.201S,27, encontram-se
relacionados no Anexo 35. Em cumprimento 11 clausula 19.1.1.1, item "e" do Contrato
de Gestae 01/2014, 0 HCB informa mensalmente 11 SES-DF os bens recebidos no rnes.
para as provldencias de incorporacao do patrimcn io ao GDF.

14. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

Em 21.06.2012 fo i celebrado 0 Convenio de Cooperacao Tecnica e Financeira, tendo
como objeto a cornplernentacao do Sistema de Atendimento Terciario na Area de
Pediatria no Distr ito Federal, incluindo a fabricacao e montagem do Bloco II do Hospital
da Crlanca de Brasilia JoseAlencar - HCB, inclusive com rnoveis hospitalares, rnoveis sob
medida, equipamentos medico-hospttalares especializados, uten silios, inst rumentais,
acessorios e enxoval, alern da implernentacao da prograrnacao tecnica , operacional e
fi nanceira com seus respectivos treinamentos para 0 inicio do func ionamento do Bloco
II do HCB destinado 11 assistencla hospitalar pediatrica terciarla, tendo como
intervenientes 0 Distrito Federal, por intermedio da SES-DF, a Organizacao Mundial da
Familia -WFO, por interrnedlo da UNAPMIF (Cornite Brasileiro) e a Abrace, com prazo de
execucao previsto para 18 meses.

Ocorreram varies problemas na preparacao do terreno (que era responsabilidade do
GDF) e 0 terrene, bem como 0 atvara de construcao, foram entregues 11 WFO/OMF em f
9 de setembro de 2015 que, apos essa data, iniciou conferencia e consertos necessarlos
nas estacas do terreno que estavam com problemas.
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No dia 22 de fevere iro de 2016 ocorreu a pr imeira reuniao entre a WFO e a "Comissao
Interinstitucional de Acompanhamento do Convenio de Cooperacao Tecnica e
Financeira entre 0 Governo do Distrito Federal e a Organizacao Mundial da Familia"
designada pela Portaria 291 de 30.12.2015 (DODF 2, de 5.01.2016) . Na ocasiao foram
levantados os pontos pendentes para infcio da montagem das "sapat as" de sustentacao
e da estrutura do predlo: correc ao da data no te rceiro adit ivo; responsabilidade por
receber e assinar correspondencia s: aguas pluviai s; recomposlcao orcamentaria:
resposta ao Tribuna l de Contas; calendario de reunioes peri6dicas; CEB; CBMDF;
Vlgilancla Ambienta l; e topografia.

No dia 25 de maio de 2016 0 HCB realizou a primeira reunlao com os membros
participantes de comissao interna HCB para planejamento do Bloco II, visando
atualizacao e defin icao de diretrizes. Na sequencia foram realizadas reunifies nos dias
30 de maio, 9,17 e 19 de junho.

Inicialmente foram cri ados 8 t imes de traba lho com 0 prop6sito de planejar a
organlzacao, lrnplantacao e gestae das de asslstencia a saude no HCB, conforme
estipulado no Contrato de Gestae, compatibilizando com as ja em andamento no
Bloco I, inclusive transicao de services, as times tratam de assuntos como : aquisicoes,
contratacces, financei ro, infraestrutura, pessoas, processos, relacionamento e TI,
dentre outros.

Em fevereiro de 2017 acreditava-se estar pr6xima a inauguracao do Bloco II e, diante da
necessidade de se redesenhar a atencao pediatrica na rede SES-DF, foi iniciado um
processo de lntegracao e revlsao do Plano de Trabalho disposto no Contrato de Gestae
01/2014, coordenado pela SES/SAIS, com 0 objetivo de promover lnteracao produtiva
entre as part es interessadas, facilitando 0 dlalogo e negociacao de aspectos
considerados criticos e importantes para que 0 projeto tenha exito, preserve os
princip ios norteadores do HCB e atenda as necessidades da populacao do DF.

Para tanto foram realizadas duas oficinas de trabalho, nos dias 14 e 21, nas
dependenclas do HCB, que cont aram com a partlcipacao do Secreta rio Adjunto Daniel
Seabra, com objetivos especif icos de:

,/ Int egrar as partes interessadas, criando senso de pertencimento e
responsabitlzacao:

,/ Alinhar expectativas e necessidades, a partir da visao sist ernica do projeto;
,/ Validar 0 planejamento de abertura dos services - conforme estabelecido

no Contrato de Gestae 01/ 2014;
,/ Validar 0 perfil assistencial do HCB;
,/ Manter f6rum permanente e continuo para debate e detalhamento da

# integracao da rede pediatrica do DF, junto a SES/CACG, CaRIS e SAIS,
possibilitan do celerida de e seguranca no processo decis6rio;

Relatorio Anua/ deGestoo- IClPE - ana 2017 - pcigino 70



lIQ';PI'AlG4 !t
CRIAN(A I
..... 11' .. ""''' ..' ..

./ Facilitar a resolucao de problemas/pendenclas relacion ados ao projeto.

A prograrnacao contou com apresentacao geral do Projeto HCB - Bloco I e Bloco 11 (breve
hlstorlco e planta f isica); Aditivo 1 ao Contrato de Gestae 01/2014 (Plano de Trabalho
com detalhamento do cronograma de abertura); pontos "nevralglcos e definlcoes
necess aries".

Em fevereiro de 2017 os t imes HCB deram continuidade as atividades previstas e no dia
3 houve reun iao geral do grupo, com 0 objetivo de discut ir a lntegracao da assistencla
hospitalar - Blocos I e II do HCB. Foram levantados pontos de cada um dos times
(Aqulsicoes, Contratacoes, Financeiro, Infraest rut ura, Pessoas, Processos,
Relacionamento e TI, quando foram discut idas possibilidades para controle de acesso.

o alinhamento met odo logico esta sendo realizado utilizando-se know how da WFO,
plano de trabalho aprovado, padronizacao de manua ls em vigor no HCB e reuni6es com
a sEs/sAls.

Detal hamento sobre as reuni6es com a sEs/sAls, inclusive com a part lcipacao do
Secretario Adjunto Daniel, estao relatadas nest e relatorio em "Fato s Re levantes ."

Foi apresentado novo cronog rama de implantacao, considerando-se a data de ent rega
do projeto pela WFO em final de abril de 2017.

14.1. Atividades e dellberacdes int ernas

De janeiro a dezembro de 2017, dentre os temasdiscut idos com asequipescont inuaram
as discuss6es de fluxo e, principa lmente, de processos de toda s as areas, com a
descricao em manuals, uti lizando-se know how da WFO, plano de trabalho aprovado,
padronlzacao de manual s em vigor no HCB, buscando, inclusive, conformidade as
normas de Acreditacao preconizadas pela ONA - Organizacao Nacional de Acreditacao.

14.2. Atividades em conjunto com a WFO

Foram realizadas reun i6es nos dias 18, 24 e 25.01.2017, com part iclpacao em tempo
parcial do Francisco, Coordenador da Comissao sEs, para validacao das planta s final s
com locacao de movers e equipamentos, que possibilltarao iniciar os processos de
aqulslcao de mob ilia rio e equipamentos, com discussao de:
./ Repasse das parcelas para conclusao do projeto;
./ Apresentacao em power point do HCB - foram elencados os services hoje em

funcionamento no Bloco I, de acordo com 0 contrato de gestae em vigor;
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apresentado cronograma de implantacao dos services no Bloco II, de acordo com 0

aditivo 1 ao contrato de gestae e com 0 novo prazo para entrega em abril 2017
(Oficlo 029/2017 da WFO); e 0 cronograma de ativacao dos services, dando
continuidade ao que ja esta em funcionamento do Bloco I, com destaque para:

o Fase 1B- janeiro a abr i12017:
• Ambula toria l: funcionamento regular do Bloco I
• Hospita lar: planejamento pata atlvacao do Bloco II

o Fase 1C- maio a julho 2017;
o Fase 2 - Ativa l;ao do Bloco II: transferencia pedi atr ia do 72 andar do

HBDF, 28 1eit os OncoHemato, 30 leito sde c1 inica, 20 leitos cirurglcos, 10
leitos de UTI, 6 leito s de cuidados paliativos, 4 salas cirurgicas (sendo 2
ambulatoriais);

o Fase 3 a 8 - outubro 2017 a fevereiro 2019;
./ Times do Bloco 11 - informado sobre 0 andamento do tra balho dos times que 0 HCB

criou para tratar dos assuntos por bloco de acoes: aqulslcoes, contratacoes,
financeiro, infraestrutura, pessoas, processos, relacionamento e TI;

./ Proposta organizaciona l: modelos dos manuals, por bloco, por service e por
ambiente - discutida e aprovada proposta apresentada para os manuals, que
conte ra na cont ra capa logos de todos os participes e que devera obedecer ao
manual da gestae da quali dade em funcionamento no Bloco I. Os conteudos estao
sendo construidos em conjunto, considerando know how da WFO, plano de
trabalho HCB e valldacao da SES-DF;

./ Desenvolvimento e Capacitacao - levantada necessidade de realizar pelo menos
dais eventos em conju nto, encontros de gestae, para detalhamento e alinhamento
da organizacao para irnplantacao, envolvendo toda s as partes interessadas;

./ Investimento - equipamentos e moblllario - levantados alguns iten s especificos
necessarlos de investimento que nao foram contemplados em 2012 pelo projeto
(como, por exemplo, microscopic cirurgico, maqulna de aferese, dent re outros).
Foram apresentadas algumas possibilid ades de aquisicao como, por exemplo, em
parceria com a Abrace, que podera realizar campanhas especificas para captacao
de recurso s. Ora. Deisi explicou que se houver recurso disponivel em alguma Iinha,
apos compat ibilizacao ao final do proj eto , pode ser avaliada possibilidade de
realocacao de recursos para esse fim, desde que a SES-DFautorize previamente;

./ final das plantas arqultetonlcas - realizada valldacao final das plantas
arqulteto nlcas, incluindo Iocacao de moblliario e equipamentos dos blocos: Clinicas,
Admlnistracao, Cozinha e Refeitorio e Lavanderia. Solicitado inclusao de 6 pontos
especificos para Iigal;ao de esgoto da dial lse peritoneal em 3 suites sequenciais;

./ Terminologias e - devera ser dada cont inuidade ao projeto de
comun lcacao/Identldade visual do Bloco I. Devera se repensar as termino logias e
slnalizacao, revisar e alte rar, se for 0 caso, antes de finalizar a "biblia "que sera
entregue pela WFO ao encerrar 0 projeto;
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.,/ Treinamento em drywall corta-fogo - a pedido da WFO, foi realizado treinamento,
no dia 19.01.2017, as lOhs, pela empresa que importa e fornece 0 drywall corta
fogo utilizado nas instalacoes do bloco II. Participaram representante da WFO, da
SES-DF (indicado pelo Francisco), da SINESP/Novacap (subcornlssao
interinstitucional), WFO e HCB;

Durante 0 mes de fevereiro de 2017 as reuni6es realizadas ocorreram com oobjetivo
de municiar a SES-DF da documentacao necessaria para analise e liberacao das parcelas
em atraso.

Em marco de 2017 nao foram realizadas reuni6es presenciais, mas sim reuni6es por
Skype e diversas conversas por telefone, com 0 prop6sito de alinhamento de acoes e de
definlcoes de detalhes relativos a montagem do predio.

Em abril de 2017 foram realizadas reuni6es presenciais nos dias 6 e 12. A do dia 6 foi
realizada por inciativa da Seplag, para discussao de diversos assuntos que estao sendo
conduzidos pela Subsecretaria de Programas e Projetos Estrategicos, tais como : CEI,
TCDF, nova Comissao, inauguracao do Bloco II, reequilfbrio financeiro recomendado
pelo TCDF, Relat6rio 6 da Comissao, projeto eletrico, sprinklers, prestacao de contas e
CME. No dia 12 foi realizada reuniao com tecnicos do HCB onde foram abordados: CME
- aprovado calculo de volume das autoclaves; Chamada de enfermagem - definido pelo
modele baslco: ter campainha com som para 0 paciente, luz na porta do quarto e painel
de controle no posto de enfermagem com 0 numero do leito; Nurneracao de leitos e
suites - para a deteccao e lncendio deve ficar a nurneracao da suite e para a chamada
de enfermagem deve ficar 0 ruimero do leito; e Controle de acesso/acesso restrito - os
4 pontos de eletrica e 16gica ja foram repassados a WFO e ja foram executados .

Em 4 de abril fo i publicada, no DODF 065, a Portaria 12, de 29.03.2017, com a nova
compos lcao da comissao.

Nao houve reun i6es presenciais no rnes de maio e junho de 2017, mas continua ram as
discuss6es por telefone e email sobre diversos assuntos e espedflcacoes de rnateriais,
como deftnicao de cores das paredes, conforme projeto de arnbientacao contratado
pela Abrace e numeracao de ambientes e leitos.

Em julho e agosto de 2017 nao houve reuni6es tecnicas presenciais, apenas reuni6es
com 0 Governo, nos dias 18, 19 e 20 de julho, para entrega de prestacces de contas de
marco a junho de 2017 e tentar solucionar quest6es para viabilizar a continuidade do
projeto. As reuni6es foram organizadas pela Seplag, para discussao de diversos assuntos f
que estao sendo conduzidos pela Subsecretaria de Programas e Projetos Estrateglcos,
tais como : projeto eletrico, sprinklers, CEI e etc .
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De setembro a dezembro nao houve reuni6es presenciais da WFO com as equipes
tecn icas do HCB, mas continua ram as discuss6es por telefone e email sobre diversos
assuntos e especlficacoes de materiais.

14 .3. Investimento

Tendo em vist a que 0 convenlo celebrado ent re 0 GDF e a WFO para lmplant acao do
Bloco II do HCB ja previ a que aWFOnao proveria, alern de outros itens, cabeamento de
logica e equipamentos de informatica, 0 HCB iniciou acoes de investimento que
contemplam 0 Bloce II do HCB, conforme previsto no Contrato de Gestae 01/2014.

Datacenter
Em 16.12.20160 HCB publicou no site e no DODF 0 Chamamento Publico 330/2016,
visando contratacao de service de montagem de uma sala "datacenter" cem "sist ema
de infraestrutura de alta disponibilidade" e respectivos servicos de manutencao.

o projeto fo i necessario tendo em vista a expansao do service de Tecnologia da
lnforrnacao para 0 Bloce II e foi baseado nos pilares: flexibilidade de expansao, contrale
de energia eletrlca, gerenciamento do resfriamento e monitoramento ambiental; e
contempla os componentes tecn lcos: sistema UPS modular (noBreaks), sistema de ar
condicionado, sistema de confinamento de ar quente, racks para equipamentos de TI,
monitoramento ambiental (cont rale de acesso) e services de inst alacao.

Das 65 empresas que realizaram 0 download ou receberam 0 edital, 4 participaram do
pracesso e foram c1assificadas. Foi negociado 0 valor, com a de menor preco, obtendo-
se 0 valor fina l de R$915.000,00.

Por se tratar de aqulsicao acima de R$500mil, 0 processo fo i submetido ao Conselho de
Adrninistracao e apravado em 17.03.2017.

o prazo estimado para instalacao do datacenter era 60 dias. Houve prorrogacao, mas 0
material fo i recebido e instalado.

Elevadores
Em08.02.2017 0 HCB publicou no site e no DODF 0 Chamamento Publico 47/2017, para
aquisicac e instalacao de quatra elevadores para 0 transporte de paciente s e
acessibilidade aos usuaries ent re os pavime nto s do Bloce II.

Das 9 empresas que realizaram 0 download ou receberam 0 edita l, 4 parti ciparam do
chamamento, duas foram c1assificadas e foi negociado 0 valo r, com a de menor preco,
chegando ao valor final de R$ 950.000,00.

/
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Por se tratar de aquisicao acima de R$ 500mil, 0 processo fo i submetido ao Conselho de
Adrnln lstracao e aprovado em 17.03.2017.

a prazo estimado para lnstalacao dos elevadores ejane iro de 2018.

Cabos de conexao de rede de dados, VOl e backbone 6pt ico da rede 16gica
Em 19.04.20170 HCB publicou no site e no DODF 0 Chamamento Publico 112/ 2017,
para aqulsicao de cabos de conexao de rede de dados, VOl e backbone opti co da rede
16gica para 0 Bloco II.

Das 87 empresas que reaJi zaram 0 download ou receberam 0 edital, 4 participaram do
processo . a valor estimado era de R$ 117.005,35 e, apes negociacao com a empresa
de menor preco 0 valor final ficou em R$ 97.530,00.

a prazo para entrega era de 10 dias. a material fo i recebido e instalado.

computadores
Em 07.06.2017 0 HCB pub Jicou no site e no DODF 0 Chamamento Publico 143/2017,
para aquisicso de estacoes de trabalho (desktops) e monitores, com garantia de
funcionamento on-site pelo periodo de 36 meses.

Das 24 emp resas que realizaram 0 download ou receberam 0 edital, 3 participaram do
processo e duas foram habilitadas. a valor estimado era de R$1.783.500,00 e, apes
negociacao com a empresa de menor preco 0 valor final ficou em R$ 1.194.000,00.

A entrega dos 300 computadores sera escalonada, prevendo inicialmente 30 unid ades
em setembro de 2017 e 0 restante em 3 fases a serern estipulada s a parti r da data de
inicio de funcionamento do Bloco II.

Por se tratar de aqulslcao acima de R$ 500m il, 0 processo foi submeti do ao Conselho de
Admlnistracao e aprovado em 04.08.2017.

Ressalta-se que todos os processos referentes ao Bloco II discutidos com a WFO sao
validados pela Comissao Interinstitucional de Acompanhamento do Convenio de
Cooperacao Tecnica e Financeira entre 0 Governo do Distrito Federal e a Organizacao
Mundial da Familia , designada pela Portaria 291 de 30.12.2015 e suas atualizacces.
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A Gestae de Pessoas do Hospita l da Crianca de Brasilia obedece ao Decreta nQ 30.136,
de 5 de marco de 2009 (DODF de 06.03.2009 )' que estabelece orientacces para a gestae
de pessoas em Organizacdes Sociais no Distrito Federal, a parecer nQ 1.203/2011
PROPES/PGDF as fls. 710/717 e as prev is6es do Contrato de Gestae nQ 01/2014
(DODF de 21.02.2014) .

15.1. Quadro de Pessoas

Em 2017, para manutencao e funci onamento dos services, foram admitidos no HCB 104
profissionais, sendo 94 par motivo de substl t ulcao e 10 par aumento de quadro, sendo
9 com vincu lo Cl l e 1 cedido pela sEs-DF.

Ressa lta-se que tad as as contratacoes foram feitas a fim de permitir a adequada gestae
das de asslstencia a saude e em plena observancia das disposicdes contratuais,
atendendo a limite de gastos de ate 70%do total (clausula 6.1.13 do Cont rato de Gestae
01/ 2014), com salartos e encargos.

o HCB chegou ao final do ana de 2017 com um total de 695 func ionarios ativos , sendo
628 contratados Cl,T e 67 servidores sEs-DFcedidos.

- Total de At ivos - Contratados e ll - ServidoresSES-OF cedldos

sec ... ... .,. 675 67' 6.. 693 6.3 687 6.2 6.2 6"
roo
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..6 6.6 6.' ..2 ..7 6'8 6" 626 62. 614 m 628

SOD

ace

300

200
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Desses, 449 dedicados a area Assistencial e 246 a area Administrativa.

;f
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36,2%
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Cabe informar tarnbern que 0 HCB encerrou 2017 com um quadro de 28 estagiartos
cumprindo 0 estaglo extracurricu lar nos cursos de Adrnlnlstracao, Arquitetura,
Cornunicacao Social, Enfermagem, Farmacia, Jornalismo, Pedagogia e Psicologia.

15.2. Cessaode servidores

Conforme mencionado em relatorios anteriores, 0 Hospital foi construido para int egrar
a rede de saude pub lica distrital e, com lsto, restou prevista a tra nsferencia gradual de
servlcos e servidores da pediatria do Hospital de Apoio de Brasilia·HAB, do Hospital de
Base do Distr ito Federal-HBDF e do Hospit al Materno Infant il-HMIB, dentre outros.

Diante disto , a Clausula 6.1.15 do Cont rato de Gestae 01/2014, autorizou 0 ICIPE a
solicit ar, formal e ju stificadamente a SES-DF, a cessao de profissionais de saude
especializados com onus para a origem e a Clausula 8.1.11 preve a dlsponlbll izacao pela
SES-DF, a titulo de cessao, de referidos profis sionais para atendimento do objeto do
Contrato de Gestae.

A cessao de cada profissional enseja a respect iva deducao, no repasse fe ito pela SES ao
ICIPE para custeio ao hospit al, do valor que seria dispendido para arcar com os custos
do cargo ocupado pelo mesmo na lnst ituicao, em caso de uma contratacao em regime
celet ista.

Para tanto, mensalmente 0 HCB encaminha a SES·DF os valores referentes as horas
trabalhadas pelos servidores, a fim de permitir 0 desconto na parcela subsequente.

Cabe lembrar que, conforme Contrato de Gestae 01/ 2014, 19.1.1.1 item "d", 0 valor da
deducao "correspondera aa valar que 0 CONTRATADO dispenderia para arcar com 0

salorio e encargos da cargo ocupado pelo mesmo no HCB, em caso de uma contratadioI
em regime celetista; ",

Mensalment e 0 HCB envia a SES/CACG c6pia das folhas de ponto dos servidores cedido s.
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15.3. dos fun cionarlos do HCB - ClT e cedidos 5E5-DF

No Anexo 36 apresenta-se planilha do Consoli dado de Invest imento com Pessoas, na
qual foi inclufda uma linha com a dernonstracao dos valores das indenlzacoes rescis6rias
ocorridas no perfodo, pois de acordo com 0 arti go 19 § 10 inciso I da lRF, as despesas
com indenlzaco es por demiss6es de servidores ou empregados nao sao computaveis na
DTP - Despesa Total com Pessoal, razao pela qual fo ram deduzidas e apresentadas no
relat6rio .

a Anexo 37 apresenta a relacao de funcionarios cont ratados pelo regime ClT, manti dos
com recursos do contrato de gestae, rnes a mes, com matrfcula, nome, nomenclatura
do cargo, data de adrnissao, rernuneracao e data de dernlssao (quando e 0 caso). Ao
f inal, destaca-se a relacao dos gestores da lnstit uicao com os salaries percebidos no
perfodo.

Apresenta-se, no Anexo 38, a relacao dos servidores cedidos pela SES-DF ao HCB, com
nome, numero de matrfcula SES-DF, nurnero de horas cedidas pela SES-DF para 0 HCB e
lotacao de origem.

15.4. Desligamentos

Em 2017 foram registrado s 88 desligamentos, sendo 53 pedido s de demlssao, 21
demit idos por ini ciativa da inst ituicao, 5 ter rnino de contratos de jovens aprend izes, 1
falecimento, 4 aposentad orias e 4 retorno de cessao.

15.5. trabalhistas

Considerando acoes tra balhistas iniciadas em anos anteriore s, ao fi nal de 2017 0

lcipe/HCB tem 10 acoes tra balhistas em tram itacao no TRT Regiao e 1 no MPT.

15.6. Plano de Cargos, Salarlos e Carreiras

Conforme consta no Manual de Cargos, Salaries e Carreira do HCB, publicado no siti o do
HCB www.hcb.org.br. na pasta transparencia, os cargos estao estru turados em tres eixos
organizacionais: Administrativo, Assistencia l e Ensino e Pesquisa (esse ult imo ainda em
desenvolvimento).

/
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Em 2017, ap6s a assinatura do aditivo contratual, referente ao reajuste da parcela do
Contrato de Gestae, fo ram aplicados dois reajuste s salariais. 0 pr imeiro reajuste
referente ao perfodo 2015/2016 no percentual de 8,17%,aplicados retroativamente aos
salaries de setembro de 2016 e 0 segundo referente ao perfodo de 2016/2017 no
percentual de 2,90%.

15.8. limite de gastos com pessoas

Ressalte-se que, conforme disposto na clausula 6.1.13 do CG 01/2014 0 HCB deve:
"observer no controtociio e qestiio de recursos humonos, as requisitos e partimetros no
legisla,ao pertinente, sendo permitido, dada a especificidade das servicos realizodos, a
limite dos despesas com saltuios e encargas em ate 70% do valor anual acumulado de
custeio", Ap6s estudos que tomaram por base as referenclas legislat ivas correlatas,
concluiu-se que a expressao recebe melho r lnte rpretacao se lida "0 limite de despesas
com salarlos e encargos e de 70% do valor da parcela para custeio somado no perfodo
de um ano", Seguindo esse raciocfnio, compreende-se que a sistemat ica para calculo da
Despesa Tota l com Pessoal - DTP e a soma do rnes em refere ncia com os 11 meses
anteriores executados, tomando-se a media destes, de fo rma a apresentar uma real
fo tografia da evolucao de execucao ffsico-financeira.

Assim, com esse entendimento, nos meses de jan eir o a dezembro 2017 atingiu-se a
media de 65% de gastos com pessoas.

15.9. Dados Funcionais - Proporcionalidade par Sexa

o HCB cont a com um percentua l maior de profissionais do sexo fem inino (74%) em
relacao ao sexo masculino (26%).

Sexo
Ma sculino

183
_ ......_ .....26%

Sexc
remtnlnc
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15.10. Dados Funcionais - Escolaridade

_..
o grau de escolaridade dos funclonarioseuma info rrnacao important e que indica 0 alto
nivel de qualifl cacao tecnlca e de gestae que se encontra 0 HCB. De acordo com a
dernonstracao graflca abaixo, em 2017 0 percentual de graduado s e pas graduados
somou 59% do to tal de funclonarios.

MlIsl'adO..
5%

P6s GradulI(lo
m

""

o maior grupo, representado por 38% dos fun cionarios possui ensino medic completo
e 3% dos funcionarios estao cursando 0 nlvel superior.

A Vlsao de Fut uro "0 HCB dispoe de inf raes trutura adequada, aprapriada tecnoloqio em
soude e constante capocitadio do corpo tecnico, visando atender adequadamente a
demanda quantitativa e qualitativa.", confirma a necessidade de se investir/est imular 0
crescimento nas quallflcacoes strictu sensu e desse investimento dependera a
alavancagem em ensino e pesquisa do Hospita l.

15.11. Capacitacao e Desenvolvimento

Conforme determinacao do Contrato de Gestae 01/2014 e do Decreto 30.136/2009 0

HCB vem investindo no Desenvolvimento e Capacltacao do seu quadro de funclonarlos
por meio da participacao em Congressos, Seminarlos, Cursos e Workshops.

A capacita cao e 0 desenvolvimento dos funcionarios eacao estrategica para alcancar a
mlssao e a vtsao de futuro do Hospital, contribuindo diretamente para 0

aperfeicoarnento da quali dade dos services prestados.
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Em 2017, de jane iro a dezembro, foi registrada a partlcipacao de funciona rlos em 231
eventos de capacitacao internos e externos (Anexo 39), que contribuiram para 0

aprimoramento e desenvolvimento dos proflsslonais do Hospital.

15.12 . Absenteismo funcional

o absenteismo funcional medic registrado no periodo jane iro a dezembro de 2017 foi
de 3,8%.

AbsenteismoFuncional - 2017

3,9% 4,9% 4,3% 4,2% 3,7% 3,0% 3,2% 4,1% 3,6% 3,7% 3,3% 3,6%

Jan fey mar abr mal jun jul ago set out nov dez

15 .13 . Medicina do Trabalho

Durante 0 ano de 2017, a Medicina do Trabalho do HCB homologou 1.395 atestados e,
desse total, 37 atestados se caracterizaram como afastamento INSS. No periodo foram
registrados 22 acidentes de traba lho, sendo 4 por "t ipico s/risco bioI6gico" , 11 de
"t raieto" , 6 de "material biol 6gico" e 1 de "doenca ocupacional" .

o monitoramento da saude do t rabalhador e uma preocupacao do HCB, que vem
atuando com a equipe para diminuir sistematicamente os indices registrado s, bem como
prevenir as prin cipais causas de afastamento/ atesta dos medicos.

Para atingir esses objetivos a area realizou as seguintes acoes no per iodo :
./ Campanha interna de vaclnacao contra a Influenza (Gripe) com cobertura de

460 pessoas, ent re funcionarlos e terceirizados;
./ Rea llzacao de 268 exames peri6d icos;
./ Rea lizacao da 62 SIPAT - Semana Interna de Prevencao de Acidentes de

Trabalho em parceria com a CIPA;
./ Participacao nos m6dulos do Curso de Formacao da CIPA (Comissao Interna de

Prevencao de Acidentes);
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./ Palestrar sobre Alimentacao complementar nos primeiros dois anos de vida

com objetivo de orientar as funcionarias rnaes na int roducao dos alimentos
para seus bebes:

./ de prevencao ao stress no ambiente de Trabalho com aula pratlca de Tal
Chi Chuan e Sessao Cinema: Filme Wall- E;

./ Conscientizacao da Saude ocular : com palestra sobre saude ocular, afertcao de
pressao e agendamento de consultas ;

./ Campanhas:
o Carnaval - prevencao contra doencas sexualmente transmissiveis e

prevencao de acidentes de transito;
o Abr il verde - 28 de abril, Dia Mundial da Seguranca e da Saude no

Trabalho ;
o Outubro Rosa- Campanha de Prevencao do Cancer de Mama; e
o Novembro Azul- Campanha de Prevencao de Cancer de Pr6stata.

15.14. Arnblentacao de Funcionarios

Todos os funcionarios admitidos pelo HCB sao convidados a part icipar de uma
arnblentacao, visando integrar e engajar 0 novo funcionario na lnstituicao. Esta
amb ientacao esta estruturada em modules, buscando melhor apreensao do conteudo e
aborda os seguintes assuntos : Hist6ria do HCB, M issao, Visao e Valores, modele de
atend imento (especialidades e procedimentos), organograma, orlentacoes gerais sobre
o contrato de gestae, 0 modele do SUS, lnforrnacoes sobre os processos de recursos
humanos, direitos e deveres do funci onarlo, c6digo de vestimenta, saude e seguranca
do trabalhador, orientacoes a respeito do service de contro le de infeccao e, por fim,
orlentacoas sobre 0 relacionamento com a imprensa e uso de mid ias sociais.

15.15. Beneficios

Alern dos beneficios legais, 0 HCBoferece aos seus funcionarios contratados pelo regime
ClT os seguintes beneficios:
./ Restaurante no local, onde sao ofertados cafe da manha, almoco e jantar de

acordo com 0 horario e escala de trabalho. Para os funcionarios que cumprem
jornada dlarla igual ou superior a 8 horas, e oferecida a modalidade flexivel de
refe icao, que perm ite 0 recebimento do valor em especie referente a 5 ou 10
refei coes, cond izente com os dias efetivos de trabalho, previstos na escala do
mesoNo restante dos dias, 0 funclonarlo tem acesso livre no refeit6rio do HCB;

./ Prorrogacao da t lcenca maternidade em mais 60 dias;

./ Prorrogacao de tlcenca paternidade em mais 15 dias;
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.,/ Abono para acompanhamento de filho de ate 14 anos hospitalizado, com

int ernacao de ernergencia:
.,/ tlcenca Casamento Especial de 3 dias utels:
.,/ Plano de Saude:
.,/ Plano Odontol6gico;
.,/ Reembolso de ate R$ 150,00 para despesas com creche para os filhos entre 6

meses e 2 anos;
.,/ Seguro de vida em grupo;
.,/ Conven ios celebrados com 0 SESe.

15.16. do Programa de Qualidade de Vida - HCB+

Ao longo do ano foram organizados:

.,/ Visita Bloco II: com 0 objetivo de sentir a evolucao da construcao, os
funcionarios interessados se inscreveram, receberam orientacoes sobre 0 uso de
EPI's e seguranca e foram guiados durante a visita;

.,/ Bazar Solidarlo "Diva Solldarla": para comemorar 0 Dia da Mulher, foi realizado
no dia 3 de marco 0 Bazar Solidarlo "Diva Solidaria " , Nessa acao, as funcionarias
doaram no minima 3 pecas, podendo ser roupas, bijuterias, sapatos ou
acess6rios, novos ou serni-novos, e como contrapartida puderam escolher uma
outra peca, As pecas que restaram foram doadas a Abrace, total izando 154
doacces:

.,/ Evento de Pascoa - Concurso Bolo com Chocolate: foi real izado 0 12 Concurso
de Bolos com Chocolate. 0 juri foi composto por funclonarlos e 0 convidado
Daniel Briand;

.,/ Dia das Maes: No dia 09/05, 0 HCB+ promoveu um Cafe com as Diretoras
"Especial dia das Maes" com as diretoras e maes conv idadas Vanderli (diret ora
de RH), Valdenize (diretora de Ensino e Pesquisa) e Dra Isis (diret ora tecn lca]. 0
objetivo foi promover um momenta de descontracao e discussao de assuntos
relacionados a maternidade x atuacao profissional. Ainda em cornemoracao ao
dia das Maes, no dia 11/05 0 HCB recebeu 0 humorista Claudio Falcao que
apresentou 0 monologo "Perolas de Berenice";

.,/ Comissao HCB+: fo i criada uma comissao para atuar no planejamento e
execucao dos projetos e acoes do HCB+, que sera ouvida quanta as ldeia s e
alternat ivas para 0 envolvimento e engajamento dos funcionarios no programa;

.,/ MeDia Feliz 2017: a campanha MeDia Feliz em parceria com a Abrace tem sido,
ao fango dos ultlmos anos, muito importante para a exlstencla do HCB. Em 2017
foi realizada no dia 26 de agosto (sabado) e a arrecadacao destinada a aquisicao
de palnels fotovoltaicos para a Casa de Apoio da Abrace . Os funcionarios do HCB, J
mai s uma vet, se comprometeram com a campanha e apadrinharam a loja do Ilf(
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McDonald's do Shopping Pier 21, ficando responsaveis pela venda de souvenir
da Abrace e rnobi lizacao de voluntarlos para at uarem na acao:

v' Dia dos Pais: os pais foram convidados para um momenta de jogos e dlversao,
no dia 11 de agosto, das 12h as 14h;

v' Dia da Gent ileza: no dia 28/11 fo i 0 Dia da Gentileza. Ao entrar os func ionarlos
receberam um folder, e durante 0 dia, as areas trocaram mensagens. Oobjetivo
da foi praticar 0 "Doar" sem a pretensao de receber em troca;

v' Concurso de Rabanada: em dezemb ro, foi promovido 0 12 Concurso de
Rabanada do HCB. 0 juri fo i composto por funci onarlos e convidados: blogueir as
da pagina do Instagram "Doce Brasflia" eo chefe Wilian do restaurante Paris 6.

15.17. Parcerias para de processo seletivo

Ao lange de 2017 0 HCB aplicou 38 provasde conhecimentos especificos para diferentes
processos selet ivos, sendo 3S provas te6ricas e 3 praticas .

Devido ao nurnero de candidatos selecionados para a etapa de prova, em 21 processos
foi necessario buscar espacos que comportassem simultaneamente ate 2032
candidatos .

Considerando que as locacoesde espacosgerariam custo est imado de R$61.800,00 (104
salas a um valor unltario de aluguel de R$ 1S0,00/hora, valor praticado pelo mercado
local), 0 HCB buscou parceria com inst lt ulcoes de educacao como alte rnativa para
contribuir na gestae responsavel do recurso publico. Dentre as parcerias firmadas
destacam-se 0 Colegio Ciman (parcei ro Abrace), Escola de Neg6cios Ibmec, Uniceub e
IESB.

16. EN51NO EPE5QUISA

o ano de 2017 foi marcado pelo esforco dedicado a busca de recursos para pesquisa.
Foram apresentados 4 projetos a editais competitivos de agenciesde fomento, dos quais
2 fo ram aprovados. Os dois fo ram contemplados com a verba orcamentaria dos editais,
somados, perfazem R$ 136.616,29, para insumos e equipamentos de pesquisa, a serem
uti lizados num periodo de dois anos:

v' "Sindrome de Down - uma sindrome de predispostcao a Leucemia Aguda -
estrategia para diagn6stico precoce e melhoria da sobrevida " , liderado pelo
pesquisador responsavel Jose Carlos Cordoba, que concorreu ao Edital Fepecs
26/2017, tendo side agraciado com 0 recurso de R$ 73.616,29, a ser empregado
no custeio da pesquisa;
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./ "Diagn6stico e prevalencia de Sindrome Linfoproliferativa Autoimu ne (ALPS) em

crlancas com doenca linfoprolif erat iva cr6n ica benigna atendidos em hospital
pedlatrlco t erciario", lid erado pelo pesq uisador Ricardo Camargo, que concorreu
ao Processo Seletivo de projetos de pesquisa financiados pel a Fundacao de Apoio
a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) - Edit al FAP-DF 04/2017, tendo side
contemplado com 0 recurso de R$ 63.000,00, a ser empregado no custeio da
pesquisa e aquisicao de equ ipamentos.

Foi aprovado jun t o ao M lnlsterio da Saude (Departamento de Programaticas
Est rat eglcas do Mln isterio da Saude - SAS) 0 projeto de pesquisa e formacao
denom inado "Criacao do Centro de Referenda em Transtornos do
Neurodesenvolvimento de criancas de 0 a 6 anos", no valo r de R$400.000,00 t endo side
empenhado 0 va lor de R$ 120.000,00 no ano de 2017. 0 proj eto e fruto de uma
colaboracao que envolve pesqui sado res do Hospi ta l da Crianca de Brasil ia, FEPECS /
ESCS, UnB, FIOCRUZ Brasili a e Hospit al Regional de Cellandia.

o HCB incent ivo u a busca de recursos para rea lizacao de eventos junto as agencia s de
fomento a pesqui sa. A pesqui sadora Nadia Dias Gru ezo obteve 0 apoio da FAP-DF em
edi ta l compet itivo no valor de R$ 9.850,00, que fo i empregado na rea llzacao da II
Jornada de Nut ricao Clinica do HCB.

Dest a fo rma, em 20170 HCB alcancou a ap rovacao de recursos para pesquisa no total
de R$ 546 .466,29.

Na tentativa de quantificar e conhecer 0 conjunto de demandantes de formacao em
service, 0 HCBacompanhou a flutuacao de alunos e residentes ao lange dos meses, nas
diferentes areas tecnlcas, Este dimensionamento trouxe Informacoes relevantes as
instanclas diretivas.

Em 2017 a HCBrecebeu 175 novos alunos de graduacao, 244 novos residentes e 6 novas
treinandos (via EAP/SUS) totalizando 425 pessoas em processo de formacao na area da
saude, para estaglo e formacao em serv ice . As atividades de ensino geraram uma media
de 107 pessoas por rnes estagiando no HCB.

A procura de estagio par alunos e residentes de lnstltuicoes sediadas fora do DFmotivou
a efet ivacao de 7 novos con ven ios de Cooperacao Tecnico-Cientlfica. Tarnbern como
campo de formacao em service a HCBconcluiu a primeira etapa do Projeto da Cirurgia
Pedlatrica Ambulatorial de Pequeno Porte, com 0 objetivo principal de capacitar
medicos na identiflcacao, tratamento e orientacao de cuidados a pacie ntes portadores
de fimose e outras afeccoes ambulatoriais em Cirurgia Pediatrica. Concluiram 0 curso 24
residentes de Programas de Residencia em Pediatria da SES/DF, divid idos em 3 turmas.
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Ainda em 2017 houve um esforco concentrado para cadastrar na plataforma do
Ministerlo da Educacao os 11 Programas de Resldencia Medica (PTCs) em areas de
atuacao pedlatrica, antec ipando a regularlzacao necessaria para receber a transferencia
dos residentes dos respectivo s programas sediados no HBDF. Com a transferencia dos
servlcos, os programas nao poderao continuar a existir no HBDF. Alern dos Projetos
Pedagoglcos, foram feitos estudos e reuni6es internas focadas na deflnlcao de politicas
e levantamento de custos, bem como t ratativas com 0 MEC, a FEPECS e com aSecretaria
de Saude, Foi criada aCOREME provl soria e respectivo regimento para viabilizar asacoes
de estabelecimento dos programas.

Em 2017, 52 projetos de pesquisa foram protocolados no HCB, sendo que 12 deles sao
projetos espontaneos da propria equipe do HCB, 8 sao projetos de pesquisa
mult icentricos, 6 sao projetos do Programa de lnlclacao Cientifica do HCB e 26 sao
trabalhos acadernicos (Pos-Doutorado, Doutorado, Mestrado e TCe). Destaca-se a
part lclpacao em novosestudoscooperativos multi-institucionais dasareas de oncologia,
reumat ologia e gast roenterologia pedlatrlca.

No segundo semestre de 2017 foi publ icado 0 edital 01/2016 referente ao Programa de
lnlciacao Cient if ica - PIC/HCB onde foram selecionados 6 alunos. Como resultado dos
trabalhos dos bolsistas do edital 02/2015 foi organizada a segunda publicacao do HCB,
int itulada: "Anais do I Encontro de ln iciacao Cientifica do HCB" .

No que tange ao laboratorto de pesquisa, fo i finali zada a parte exper imental do projeto
de pesquisa intitulado " ldent if icacao de alteracoes genetico-rnoleculares com
consequente atividade fosforilativa em pacientes pedlatricos portadores de leucemia
linfoide aguda de linhagem B - subsldio para decis6es terapeuticas de incremento dos
indices de sobrevida" (Coordenado pelo Dr. Jose Carlos Martins Cordoba - HCB e
f inanciado pela FAPDF).

Emmaio de 2017, inic iou-se a lnsercao dos dadosde casos de irnunodeficiencia primaria
atendidos no Hospital da Crianca de Brasilia, na base de dados do Registro
Latinoamericano de lmunodeflciencias Primaria s LASID
https://registrola sid.org/estatisticas.html. Ate 31 de dezembro de 2017, os dados de 67
pacientes com diagnostico de imunodeflciencias foram buscados nos respect ivos
prontua rios para perm it ir a tabulacso e a insercao de toda s as variaveis analisadas no
regist ro.

Projetos de Pesquisa

Em 2017 foram aprovados para reallzacao no HCB 52 Projetos de Pesquisa:r
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.;' "Ensaio c1inico randomizado multlcentrlco para avaliacao da eflcacia e

toxicidade da adlcao de terap ia metron6mica ao t ratamento padrao de
pacientes com osteossarcoma de alto grau de malignidade com doenca
pulmonar rnetastatica ao diagnostlco e tumor prima rio de extremidade
ressecavel: Um estudo do Grupo Latino-americano para t rat amento de
osteos sarcoma". Pesquisadora pr incipal Isis Magalhaes:

.;' "Dessen stbll izacao ao leite : niveis da caseina apos protocolo "Baked" em
pacientes do arnbulatorio de alergia alimentar do Hospit al da Crlanca de
Brasilia Jose Alencar" . Pesquisadora principa l Mariana Graca Couto Miziara;

.;' "Support ing health professiona ls to provide care to fami lies of children with
congenital syndromes related to Zika vir us in Brazil" . Pesquisadora principal
Valdenize Tiziani;

.;' "Estlmu lacao precoce para crlancas de 0 a 6 anos com transtornos de
neurodesenvolvimento e microcefalia: overview de revisoes sistemat lcas e
dlalogos del iberativos" . Pesquisadora pr incipal Valden ize Tiziani;

.;' "Avaliacao da funcao pulmonar e responsividade br6nquica em criancas e
adolescentes com asma grave de dificil contro le em tratamento em
ambulatorio de referencia no Hospit al da Crianca de Brasilia Jose de Alencar,
corre lacionando com 0 estado de controle da doenca" , Pesquisadora
principal Carmem Livia Faria da Silva Martins;

.;' "0 Metodo Reequilibr io Toracoabdominal na Fibrose Clstica", Pesquisadora
pr incipal Licia Cristine Marinho Franca:

.;' "Tratament o Cirurgico dos Tumores Renais na lnfancia: Analise
Retrospectiva". Pesquisador pr incipa l Acimar Goncalves da Cunha Junior ;

.;' "0 impacto social da doenca renal cr6nica em adolescentes submeti dos a
hernodlal ise" . Pesquisadora princi pal Cristiane Feitosa Salviano;

.;' "Aval lacao c1inica e microb iologica da cavidade oral de pacientes port adores
da Hist iocitose de Celulas de Langerhans". Pesquisadora pr incipal Keyse
Loyanne Batista da Silva;

.;' "Resposta ao Tratamento para Microbacte ria Nao-Tuberculosa (MNT) em
Fibrose Cistica". Pesquisadora principal Adriana Goya;

.;' "Aspergil ose Bronco-Pulmonar Alerglca: Relato de Caso", Pesquisadora
pr incipal Adri anaGoya;

.;' "Analise de Parasita s, Bacterias e Virus Causadores de Gastroente rites no
Distrito Federal" . Pesquisadora pri ncipal Thais Alves da Costa Lamounier;

.;' "Mucormicose em paciente s pedl atrlcos imunodeprimidos: ser ie de cases",
Pesquisador principal Bruno de Oliveira Lima;

.;' "Saude do Trabalhador e lntervencao Nutricional em Sobrepeso e
Obesidade". Pesquisadora principal Nadia DiasGruezo;

.;' "Elaboracao de um instrumento para deteccao de erros de medicacao na
administ racao domiciliar de med icamentos em paciente s asrnat icos,
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atend idos no Hospita l da Crianca de Brasilia Jose Alencar". Pesquisadora
principal Hellen Karoline Maniero;

./ "Sfndrome de Down (uma sfndrome de pred isposlcao a Leucemia Aguda)
estrategla para dlagnostlco precoce e melhoria da sobrevida" . Pesquisador
principal JoseCarlos Martins Cordoba;

./ "Diagnostico e prevalencia de Sindrome Linfoproliferativa Autoimune (ALPS)
em criancas com doenca linfoproliferativa cronlca benigna atendidos em
hospita l pedlatrico terciario" . Pesquisador pr incipal Ricardo Camargo;

./ "Regist ro Brasileiro de Fibrose Cfstica (REBRAFC)". Pesquisadora principal
Luciana Monte;

./ do "sist ema da mastlgacao" em pacientes submet idos a
Quimioterapia" . Pesquisadora principal Tatiane Maciel de Carvalho ;

./ "Avaliacao da assistencla em saude e do conhecimento dos profissionais da
rede de atencao basica sobre Doenca Falciforme" . Pesquisadora pr incipal
Carolina Telo Gehlen Branco;

./ "Est udo da Prevalencia de tesoes Cutaneas em Pacientes Pediatrico s
Portadores de Doenca Renal Cronica", Pesquisador principal Luciano Maximo
da Silva;

./ "Qual idade do atend imento de saude na America Latina segundo a visao das
familias de pacientes com Artrite Idlopat ica Juvenil - SHARE America Latina" .
Pesquisador pr incipal Aline Garcia lslabao:

./ "A percepcao dos pacientes oncologicos pedlatricos e seus responsaveis
quanto a utfl izacao do Cateter Centra l de rnsercao Periferlca (PICC) no
t ratamento quimioterapico" . Pesquisadora pr incipal Adriana PachecoAreba;

./ "Estudo descritivo de crlancas com lrnunodeflciencia prlmaria em reposicao
de imunoglobulina humana no Hospital da Crianca de Brasilia" . Pesquisadora
principal Karina Mescouto de Melo;

./ "Perfil Clinico e Epidemiologico dos Pacientes com Nefrite Lupica Atendidos
na Reumatologia Pediat rica em Brasilia". Pesquisadora principal Alanna
Ferreira Alves;

./ "Prevalencia de Depressao e Ansiedade em Pacientes com Fibrose Cistica
Estudo Brasileiro Multicentrico" , Pesquisadora pr incipal Luciana Monte;

./ "Mantfestacoes Neurologicas em Pacientes tupicos Assistidos pela
Reumato logia e Neurologia Pediatrica no Hospital da Crianca de Brasilia Jose
Alencar" . Pesquisadora princ ipal Jaene Andrade PachecoAmoras ;

./ "Analise dos pacientes com Histiocitose de Langerhansatend idos no Hospital
da Crianca de Brasilia Jose Alencar". Pesquisadora principa l Sarah Rodrigues
Mendes Altoe:

./ "Neoplasias renais tratadas no Hospital da Crianca de Brasili a: Perfil
epldern lologlco e toxicidade secundari a ao t ratamento" . Pesquisadora
principal Paula Arruda Tacla;
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./ Projeto de pesquisa institucional "Estudo comparativo de prescricao do tipo

informatizada e eletr6nica no percentual de erros de prescricoes de
antineoplasicos no Hospital da Crianca de Brasilia JoseAlencar". Pesquisador
principal Leandro Pereira Bias Machado;

./ "Desenvolvimento de tecnologias de comuntcacao com 0 paciente no
manejo de medicamentos no contexto do autocuidado apoiado".
Pesquisadora principal Valdenize Tiziani;

./ "Alteracces end6crino-metab6licas identificadas em pacientes oncol6gicos
atendidos em hospital de referenda do Distrito Federal". Pesquisadora
principal Betania Arnanclo Rezende;

./ Projeto de pesquisa para programa de iniciacao cientifica "PICHCB
(01_2016) : SIOP-RTSG-GCBTTW201S". Pesquisadora principal Bianca Rocha
de Aguiar ;

./ Projeto de pesquisa para programa de iniciacao cientifica "PICHCB
(01_2016): Avallacao da sobrevida em pacientes pedlatricos com leucemia
linf6ide aguda tratados no Hospital da Crlanca de Brasilia". Pesquisadora
principal Anny Karolinny Ferreira Sobrinho;

./ Projeto de pesquisa para programa de iniciacao cientifica "PICHCB
(01_2016): 0 impacto social da doenca renal cr6nica em adolescentes
submetidos a hernodiallse". Pesquisadora principal Leticia Werner Rego;

./ Projeto de pesquisa para programa de iniciacao cientifica "PICHCB
(01_2016): Tratamento Clrurgico dos Tumores Renais na lnfancia : Analise
Retrospectiva". Pesquisador principal Franciolly Roberto Pires;

./ Projeto de pesquisa para programa de iniciacao cientifica "PICHCB
(01_2016): Avaliacao da pulmonar e responsividade br6nquica em
crlancas e adolescentes com asma grave de dificil controle em tratamento
em ambulat6rio de referencia no Hospital da Crianca de Brasilia Jose de
Alencar, correlacionando com 0 estado de controle da doenca",
Pesquisadora principal Clara Correia de Siracusa;

./ Projeto de pesquisa para programa de iniciacao cientifica "PICHCB
(01_2016) : Avallacao c1inica e microbiol6gica da cavidade oral de pacientes
portadores da Histiocitose de Celulas de Langerhans" . Pesquisadora principal
Ludmila Adriane Silva;

./ Projeto de pesquisa para programa de iniciacao cientifica "Principals
dlsfuncoes urinarias em pediatria no ambulat6rio de nefrologia de um
hospital terciario - Hospital da Crianca de Brasilia Jose Alencar" .
Pesquisadora principal Monique Ribeiro da Silva Carvalho;

./ "Perfil epidemiol6gico dos pacientes com acidente vascular encefalico
atendidos no ambulat6rio de neurologia infantil do Hospital da Crianca de
Brasilia no periodo de julho de 2016 a junho de 2017". Pesquisador principal
Eduardo Moreira AI,,, '''0; N
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./ "Estudo clinlco epldern iologlco de epil epsia refrataria em cr iancas e
adolescentes atendidos no hospital terciario de referenda neuroped iatrlca
do Distrit o Federal" . Pesquisado ra pr incipal Valdenize Tiziani;

./ "Est udo e1 inico epidemiolog ico da epi lepsia em criancas ate ndidas no
hosp it al t erciario de refe rencia neuropediatrica do Distrito Federal" .
Pesquisadora principa l Valdenize Tiziani;

./ "Aval lacao do uso de Analogos de GNRH para 0 tratamento de Puberdade
Precoce Central, ganho de estatura e efetividade" . Pesquisadora pr incipal
Isadora de Farias Pereira;

./ "Avallacao do crescimento e do metabol ismo osteomineral de pacientes
ped iat ricos com tu bulopatias ren ais" . Pesquisadora pr incipal Vanessa Coelho
Aguiar;

./ "Gast ronomia Hospitalar e Acettacao de Dietas em Pacientes Oncologlco s
Pediatricos". Pesquisadora principal Gessica Ferreira Calza;

./ "aDevelopment of molecular bases for the diagnosis of biliary atresia to
improve nat ive liver survival - LIVER - LONGER". Pesquisadora pr incipal Elisa
de Carvalho;

./ "Ata xia-te langiectasia na America Lat ina - quadro e1inico e laboratorial em
um est udo multicentrico". Pesquisadora principal Fabiola Scancetti Tavares;

./ "Jornada do Trabalho do Hospit al da Crianca de Brasilia" . Pesquisadora
principal Gabriella de Oliveira Ribeiro;

./ "Analise e quantificacao de doenca residual minima em tecido adiposo
subcutaneo e sangue periferico de criancas com leucemia linfnide aguda
apes a primeira induca o de remissao". Pesquisadora princi pal Paula Cristi na
Galati ;

./ "Perf il dos Pacientes Ate ndidos em Arnbulatorio de a Drogas em um
Hospitallnfant il de Referencia", Pesquisadora principal Ana Carla Borges de
Oliveira Serafim ;

./ "Pesquisa de doenca residual minima em criancas com leucemia Iinfoblastlca
aguda" , Pesquisador principal Felipe Magalhaes Furtado;

./ "Percepcao dos medicos pedia tras acerca da adesao ao tratamento e seus
indicadores" . Pesquisador prin cipal Ana Cristina Sidrim de Carvalho .

Proj etos de tncorporacao de Conhecimento

Os projetos denominados de lnco rpora cao do Conhecimento buscam apro ximar, dos
profissionais do HCB, especialista s de centros acadern icos de referencia, que detern
aprofundado conhecimento sobre temas especificos, com 0 proposito de transferir de
forma pratica e rap ida conhec imentos teoricos, tacitos e expl icltos, visando beneficiar a
qualidade da ate ncao presta da pelo HCB. Durant e 0 ana de 2017, 0 HCB t eve doi s
projetos desenvo lvidos:

f
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,/ Projeto de Incorporacao de Conhecimento em Radiologia Ped iatrica :

Universidade Federal de Sao Paulo - UNIFESP / Hospital da Crianca de Brasilia.
o Prof. Dr. Henrique Manuel Lederman (UNIFESP) compareceu ao Hospital da
Crianca de Brasilia no dia 20 de abril participando da discussao de imagens e
casos c1 inicos com a equipe de radiologia. Com essa a,ao, tem sido observada
a incorporacao dos conhecimentos tacitos transmit idos pelo eminente
Professor, por parte da equipe de rad iologistas do HCB e hospitais da rede SES
(HMIBe HBDF), em benef icio imediato dos processosdiagn6sticos e da conduta
terapeutica, reflet indo na qualiflcacao da assistencla as criancas acometidas
com doencas oncol6gicas .

A cooperacao tecnlca e cientffica com a equipe de radiologia da UNIFESP vem
sendo fortalecida, com a visao de um relacionamento de lange prazo, em
beneficio do avanco do conhecimento e da rrielhor qualidade da asslstencla,

,/ Projeto de lncorporacao de Conhecimento em Odontologia Pediatrica : no dia 4
de fevereiro 0 Dr. Ismael Lucas Pinto realizou procedimentos clrurglcos com 0

tema "Dernonstracao de Tecnica com Laserterapia" , no Hospital da Crianca de
Brasilia, com a equipe de odontologia do HCB.

17. COMUNICA<;:AO, MOBILlZA<;:AO EEVENTOS

Imprensa

Em 2017,0 HCB teve larga cobertura nos meios de cornunicacao do Distrito Federa l e foi
mencionado em pelo menos 280 materias, divulgadas nos veiculos imp ressos, TV, radio
e Internet .

Site

Desde a sua inauguracao ate 31 de dezemb ro de 20170 site do HCB www.hcb.org .br
recebeu 527.077 "v isit as". As paginas mais visitada s foram "Trabalhe conosco" ,
"Compras", "Fale Conosco", "Localizacao" e "Notlc ias".

Redes Sociais

Em 2017 houve um aumento de 19,3% no nurnero seguidores da pagina do Hospital da
Crianca de Brasilia no Facebook (12.876 no fina l de dezembro de 2016 e 15.358 em
dezembro de 2017). Esse resultado foi obtido organicamente, ou seja: sem anunclos l
pagos para curt idas na pagina. A publ icacao com link paramat eria do Correio Braziliense
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sobre os questionamentos feitos ao HCB fo i a que teve maio r nurnero de lnt eracoes,
com 0 alcance de rnais de 26 mil pessoas.

Jornais eletronicos

Foram publicados dois jornais eletronicos em 2017, voltados ao publico externo. 0
jornal, "HCB Noticias" , e distribuido para uma Iista de enderecos eletronicos de
funcicnarlos do Hospital e tarnbern para 0 publico externo, que pode se inscrever
gratuitamente para recebe-lo. Ate a ultima edicao de 2017, a Iista de assinaturas do
HCB Noticias acumu lava 2.388 assinantes.
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A de fesa do que eo bom

I

No ano de 2017 0 HCB promoveu diversos eventos, com apoio de empresas e orgaos
parceiros, que foram relatados nos relat6rios mensais. Alguns deJes estao mencionados
no item "Fates relevantes" deste relat6rio. Apresenta-se abaixo uma sintese dos demais
que foram realizados:

Serninarlos de Pesquisa
,/ 1 de setembro - "Principios Basicos da Revisao Sistemat ica e Meta-analise" ;
,/ IS de setembro - "Epilepsia na Saude Infantil - epidemiologia, epiJepsia de dificiJ

cont ra Ie";
,/ 22 de setembro - palestra "Estudos Clin icos EpidemioI6gico s" ;
,/ 29 de setembro - paJestra "Avallacao em Saude - metodologia de analise de

politicas publica s" :
,/ 6 de out ubro - palest ra "TDAH- epidemiologia, diagn6stico diferencial" ;
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20 de outubro - palestra "Modelo Social da Deficiencia":
27 de outubro - palestra "Princfpios do autocuidado apoiado":
10 de novembro - palestra "Organizando service de saude para pessoas com
deficiencla intelectual: a experiencla do CRISDOWN";
17 de novembro - palestra "Leitura de artigos cientificos";
8 de dezembro - palestra "Desenvolvimento Neuropsicomotor";
15 de dezembro - palestra "Desenvolvimento psiquico da crianca e sinais de
alerta: deteccao e intervencao precoce";

Eventos Tecnico-Cientfficos
13 de marco: "Atendimento multiprofissional a criancas e adolescentes em
tratamento para diabetes";
24 de marco: "II Encontro de lnlclacao cientlfica":
6 e 7 de abril- "I Jornada de Cuidado Paliativo em Pediatria";
15 de maio - "I Jornada de Service Social na Saude":
Nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio - "VI Semana de Enfermagem do HCB";
8 de junho - "III Encontro de Cornunicacao e Saude":
24 e 25 de agosto - "I Jornada de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutricao em
Pediatria";
1 de setembro - "I Jornada de Asma do Hospital da Crianca de Brasilia Jose
Alencar";
1 e 2 de setembro - "I Jornada de Alergia e Imunologia do Hospital da Crianca de
Brasilia" ;
5 de setembro - "Dia de Conscientizacao e Divulgacao da Fibrose Cfstica
Hospital da Crlanca de Brasilia Jose Alencar;
11 de setembro - "Workshop : Contagem de carboidratos na Pratlca Clfnica" ;
23 de setembro: " Esclerose Multiple e Outras Doencas Desmielinizantes na
lnfancia" :
7 de outubro - "Linha de cuidado ao paciente com Transtorno do Espectro
Autista e Dificuldade de Aprendizagem";
20 de outubro - "II Jornada de Nutrlcao Clinica do Hospital da Crianca de
Brasilia" ;
31 de outubro - " I Jornada de Reumatologia do Hospital da Crianca de Brasilia" .
29 de novembro - "0 Atendimento Pedagogico Domiciliar e 0 Programa de
Classe Hospitalar";

Eventos Informativos
24 de fevereiro - Identidade Secreta;

Eventos Comemorativos, Culturais e Festivos
25 de janeiro - Rernedio Musical Especial;
15 de fevereiro - Nela e Nando Cia Teatral;
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./ 21 de fevereiro - Grupo Sopalele:

./ 22 de fevereiro - Proje to Rernedio Mu sical;

./ 24 de fevereiro - Grupo Reviver;

./ 24 de fevereiro - Bailinho de Carnaval;

./ 10 de marco - Academia de Jiu-Jit su Gracie Barra;

./ 13, 20 e 27 de marco - Projeto Sagrado Riso;

./ 14 de marco - Neia e Nando Cia Teatral ;

./ 23 de marco - Projeto Palavra Musi cal;

./ 30 de marco - Remedio Musical Especial;

./ 3 e 10 de abril - Projeto Sagrado Riso;

./ 4 de abril- Semana Mundial de Alergia;

./ 6 de abril- Neia e Nando Cia Teatral ;

./ 11 de abril- Hist6ria das Matrioshkas;

./ 17 a 28 de abril- Exposicao Fotografica, Patrlrnon io de Brasilia;

./ 18 de abril - Banda do Exercito:

./ 25 de abril- Semana Mundial de lrnunodeficiencia Prirnaria:

./ 15 e 19 de maio - Projeto Sagrado Riso;

./ 17 de maio - Neia e Nando Cia Teatra l;

./ 22 de maio - Banda do Exercito:

./ 30 de maio - Teatro de Fantoches;

./ 31 de maio - Rerned io Musical;

./ 1 de junho - Coral Carisma;

./ 5 e 12 de junho - Projeto Sagrado Riso;

./ 14 de junho - Quadrilha Formiga da aoca:

./ 20 e 27 de j unho - Paneis Oivertidos;

./ 22 de junho - Neia e Nando Cia Teatral;

./ 23 de junho - Banda do Corpo de Bombe iros Mi litar do Oistrito Federal ;

./ 28 de junho - Rernedio Musical Especial;

./ 30 de junho - Cent ro Suzuki de Brasflia;

./ 3, 10 e 24 de julho - Projeto Sagrado Riso;

./ 4 de j ulho - educat ivas do OETRAN-OF;

./ 11 de julho - UnBeatabl es;

./ 13 de j ulho - Banda do Exercito:

./ 19 de j ulho - Musa eMister Universo do OF;

./ 26 de julho - Remed io Musical;

./ 2 a 31 de agosto - Exposicao lnfancia:

./ 9 de agosto - Grupe Azulim ;

./ 24 de agosto - Banda Exercito:

./ 30 de agosto - Remedio Musica l Especial;

./ 1 de setembro - Teatro FrancesCia.Point Du Jour;

./ 14 de setembro - Central Cosplay;

./ 19 de setembro - Banda do Exercito:

./ 27 de setembro - Rernedio Mus ical Especial;

./ 28 de setembro - da Escola Americana;

./ 2 a 6 de outubro - Semana da Crianca:

./ 9 de outubro - Piano Feliz;

./ 10 de outubro - Apresentacao de Bale;

,
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,/ 11 de outubro - Personagens:Super Herois e Princesas;
,/ 11 de outubro - Cabine Divertida;
,/ 16 de outubro - UnBeatables;
,/ 18 de outubro - Banda do Exercito:
,/ 25 de outubro - Remedio Musical Especial;
,/ 1 de novembro - Palavra Musical;
,/ 17 de novembro - Coral Jukebox Social;
,/ 21 de novembro - da Policia Rodovlarla Federal;
,/ 28 de novembro - da Aeronautlca:
,/ 29 de novembro - Remedio Musical Especial;
,/ 6 de dezembro - Coro IBLN;
,/ 6 de dezembro - Musical Galois;
,/ 8 de dezembro - Hospital do Ursinho;
,/ 11 de dezembro - Projeto Espelho Magico:
,/ 12 de dezembro - Palavra Musical ;
,/ 13 de dezembro - Remedlo Musical ;
,/ 18 a 22 de dezembro - Semana do Natal;
,/ 26 de dezembro - Coro Betel.

Eventos Institucionais
,/ 5 de abril- Reunlao do Conselho de Gestae das Organizacces Sociais;
,/ 6 a 10 de novembro - Semana Interna de Prevencao de Acidentes de Trabalho;
,/ 23 de novembro - Aniversario de 06 anos do HCB;
,/ 22 de dezembro - Momento de Gratidao.

Eventos de Parceiros
,/ 8 a 9 de maio - Exposlcao "Arnor que Cura" - Abrace;
,/ 25 de maio - lnauguracao do Espaco da Familia - Abrace e Instituto Ronald

McDonald;
,/ 20 de julho - Toucas da Alegria - Abrace;
,/ 26 de agosto - Mc Dia Feliz - Abrace.

Visitas

Visita Tecnica
,/ 12 de janeiro - psicologa da Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE, de Limeira-SP, visitou 0 service de neuropsicologia;
,/ 13 de janeiro - estudante de Fonoaudiologia do Centro Universitario Uninovafapi

de Teresina-Pl, visitou 0 setor de reabilltacao:
,/ 18 de janeiro - 0 Diretor Cllnlco do Hospital da Crianca de SaoLuizdo Maranhao;
,/ 17 de fevereiro : uma aluna de Enfermagem da UnB visitou a Unidade de Terapia

Renal Substitutiva;
,/ 22 de fevereiro: um aluno do curso de Nutricao da UNIP realizou visita para

conhecer 0 service no HCB;
,/ 24 de fevereiro : uma servidora do HBDF visitou a Unidade de Oncologia

Pediatrica. n
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.(' 7 de marco: tres alunos de Nut ricao, Odont ologia e Biomedicina da UCB;

.(' 9 de marco: uma medica e um representante da empresa Shire visita ram a
Unidade de Terap ia Endovenosa/UTE, para conhecer 0 service de reposicao
en zimat ica:

.(' 10 de marco: uma residente de Nutricao do HBDF para conhecer 0 trabalho da
equipe de cuidados paliativos;

.(' 14 de marco: tres alunos de Adrnfnlstracao da UDF para conhecer 0 modele de
gestae :

.(' 21 de marco: 11 alunos de Medi cina da ESCS;

.(' 31 de marco: 10 alunos de Farrnacia da UDF;

.(' 12 de abril - Mlnlsterio da Saude ao bloco I e II;

.(' 18 de abril: 6 alunos de Psicolo gia do IESB;

.(' 24 de abril: 40 alunos de Farrnac la da UnB Ceilandia:

.(' 11 de maio - Rede Feminina Blocos I e ll;

.(' 10 e 17 de maio: 69 alunos da UDF;

.(' 19 de maio - CACGComissao de Acompanhamento do Contrato de Gestae:

.(' 22 de maio: 17 residentes do Programa de Residencla Multiprofissional em
Saude Mental lnfanto-Juvenil ;

.(' 26 de maio - alunos de Psicologia e Enfermagem do UniCeub;

.(' 26 de maio: 15 alunos de arqu itetura da UCB;

.(' 30 de maio: 46 alunos de medicina do UniCeub ;

.(' 2 de junho: 10 alunos de Farrnacia da UDF;

.(' 2 e S de j unho: 43 alunos de Psicologia do UniCeub;

.(' 7 de junho: 9 alunos do Senac;

.(' 14 de junho: 12 congressistas que part iciparam do do XI Congresso Brasileiro de
Farmacia Hospitalar (Brasilia, lS a 17.6.2017);

.(' 28 de junho - Presidente do Hospital do Cancer de Patrodnio Dr. Jose
Figueiredo, Thiago de Oliveira; 0 provedor da Sant a Casa de Misericordia Nossa
Senhora do Patrodnio, Jose Carlos Dias; a superint endente do Hospita l do Cancer
de Patrodnio, Andreia de Almeida, e 0 assessor parlamentar do deputado
federal Renato Andrade;

.(' 29 de junho - 0 vice-presidente do Slnd tvledlco, Carlos Fernando da Silva, e 0
diretor AM Br, Jorge Gomes de Araujo e 0 assessor Lucas Souza;

.(' 30 de junho: 7 alunos de Cienclas Bio loglcas do IFBCampus Planalt ina.

.(' 14 e 28 de julho: 21 alunos de Especlallzacao em Farmacologia Clin ica e
Hospit alar da Unieuro .

.(' 11 de agosto - FIOCRUZ: visita da pesqui sadora da London School, Hannah
Kupper e representantes da FIOCRUZ para discussao de assuntos refe rentes ao
projeto de pesquisa "Supporting health pro fessional s to provide care to fami lies
of children w ith congenit al syndromes related to Zika vi rus in Brazil" , realizado
em parceria entre as insti t ulcoes:

.(' 2S de agosto - Alunos da universidade americana, j untamente com a secretaria
de Estado de Planej amento, Orcarnento e Gestae do GDF.

.(' 1 de setembro: nutricionista do Hospita l de Moinhos de Vento de Porto Alegre;
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v" 19,20 e 26 de setembro: 18 alunos de Pedagogia da UNIP.
v" 2 e 4 de outubro: 18 alunos de Arquitetura da UNB;
v" 17 de outubro: 55 alunos de Medicina do UniCeub.
v" 1 e 22 de novembro: 52 alunos de Medicina da Faciplac;
v" 7 e 14 de novembro: 28 alunos de Farrnacla da UNB/FCE;
v" 13 de novembro: 2 alunas de Odontologia da UCB;
v" 20 de novembro: 19 alunas de Recepcionista em Services de Saude do Programa

PRONATEC - MULHEREs MIL;
v" 28 de novembro: 1 Nutricionista do HBDF, para conhecer os ervicod e fibrose

dstica;
v" 8 de dezembro: 7 alunos do IFB.

Visita Estrateglca
v" 26 de janeiro - Secretario Aurelio de Paula Guedes Araujo acompanhado do

Secretario Adjunto, Antonio Carlos C. Filho;
v" 13 de fevereiro - Subsecretaria de Polfticas e Protecao da Crianca e do

Adolescente;
v" 24 de abril - Tribunal de Contas do Distrito Federal;
v" 27 de abril- Deputado Roney Nemer;
v" 4 de maio - Diretor-tesoureiro da OAB/DF, um conselheiro e membros da

Comissao de Bioetica, Biotecnologia e Biodireitos da OAB;
v" 8 de maio - Presidente do Banco do Brasil e outros funcionarios da instituicao:
v" 11 de maio -Empresaria Clevane Ribeiro Pereira Valle;
v" 12 de maio - senador Cristovam Buarque ;
v" 18 de maio - Jairo Bisol, Promotor de Justica de Defesa da Saude do MPDFT;
v" 22 de maio - Instituto Brasiliense de Direito Publico;
v" 12 de junho - Grupo Abrace essa Hist6ria Grupo de formadores de opiniao:
v" 15 de agosto - Voluntarias Cisne Branco: esposas de oficiais da Marinha do

Brasil;
v" 13 de novembro - Ex-ministro da Saude Jose Gomes Ternporao:
v" 19 de dezembro - Banco Mundial.

Visita Politica
v" 11 de janeiro - Ministro da Saude:
v" 22 de fevereiro - Governadora do Parana Cida Borghetti;
v" 2 de junho - Ministro de Estado da Saude, Ricardo Barros, secretario de Aten cao
aSaude do Minlsterio da Saude (sAS), Francisco Figueiredo , diretora executi va
do Hospital Pequeno Principe, Ety Cristina Forte Carneiro e do diretor c1inico do
Hospit al Pequeno Principe, Donizetti Dimer Giamberardino Filho.

Visita Cidada
v" 17 de abril - D. Mariza Gomes da Silva;
v" 27 de maio - Jeep Clube de Brasilia;
v" 9 de junho - visita cidadf guiada;
v" 5 de setembro - Casa da Amizade do Rotary Clube Brasilia Peninsula Norte;
v" 13 de dezembro - Policia Federal;

eetotono Anual de Gestiio - ICIPE - ana 2017 - pagina 97



. ......._..,....
./ 18 de dezembro - Time de Futsal Os Creyssons;
./ 20 de dezembro - Marinha do Brasil;
./ 21 de dezembro - Guia turistico Pedro de Sousa.

Visita de personalidade
./ 24 de fevereiro - Fisiculturist a Larissa Reis e report er Juliana Calil.

Visita Dlplornatica
./ 20 de fevereiro - Delegacao da Eti6pia: primeiro ministro da Eti6pia e futturo

Diretor Geral da Organizacao Mundial da Saude (OMS), Tedros Adhano ;
./ 11 de abril - Embaixador da Russia Sergey Akopov.

6. VOLUNTARIAOO

o Voluntariado do HCB, urn dos pilares da tnstitulcao, em parceria com aAbrace, fechou
o ana de 2017 contando com 297 voluntarios atuando em diferentes grupos :

./ Alegria , Alegria

./ Amigos da Alegria - Dialise

./ Amigos da Alegria - UTE

./ Amigos do Leito

./ Anjo s em

./ Arte, Movimento e Expressao - AME

./ Contadores de est6rias

./ Contadores de est6rias itinerante

./ Cuidando do Acompanhante

./ Cuidando do Cuidador

./ Doutores com Riso

./ Jornalzinho do Adolescente "Fique Ligado!"

./ Lojinha Abrace

./ Possoajudar?!

./ Sinfon ia da Saude

./ Terap ias Integrativas - BodyTalk

./ Terap ias Integrativas - Reiki

./ Na pontinha do pe.

-x-x-x-x-x-x-O-x-x-x-x-x-x-
Brasilia (OF), 26 de fevereiro de 2018
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