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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório trata da apresentação de resultados para apuração das metas e
da prestação de contas financeira dos recursos utilizados pelo Instituto do Câncer
Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE no mês de abril de 2014, para organização,
implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de
Brasília José Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão SES/DF n.º
001/2014 (Processo n.º 060.002.634/2010).

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
2.1.

Palestra sobre Anemia Falciforme

O Ministério da Saúde recebeu demanda da Diretoria do Centro de Ensino
Fundamental-CEF 01 do Gama (DF), solicitando aula sobre Anemia Falciforme. O
Ministério indicou o HCB para executar a tarefa e uma médica e uma enfermeira da
equipe de Onco-Hematologia fizeram uma explanação dobre a doença a um público
formado por representantes do corpo docente e da comunidade escolar.

2.2.

Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do Hospital de Apoio
de Brasília (HAB)

Apresenta-se a tabela de serviços e exames realizados pelo HAB no mês de abril de
2014 e incluídos no BPA do HCB, mas não computados nos quantitativos apresentados
pelo HCB para aferição de cumprimento de metas quantitativas.
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Código

Procedimento

abr/14

02.02.11.004-4

Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)

27

02.02.11.006-0

Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina

02.02.11.007-9

Dosagem de Tripsina Imunorreativa

4.225

02.02.11.009-5

Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro

4.233

02.02.11.010-9

Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro

3.976

02.02.11.011-7

Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro
TOTAL

03.01.12.001-3

12.570

1
25.032

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

0
0

Ressalte-se que os BPA dos procedimentos foram entregues pelo HAB e registrados no
mês em curso, mas podem ter ocorrido em datas anteriores.

2.3. Visitas domiciliares
Equipe multidisciplinar composta por representantes da Nutrição, Psicologia,
Enfermagem e Fisioterapia do HCB e Assistente Social da ABRACE realizam visitas
domiciliares a pacientes da Onco-Hematologia fora de possibilidade terapêutica.
Além dessas, são realizadas visitas a pacientes da hemodiálise e da triagem neonatal.
Neste mês foram realizadas 6 visitas domiciliares, sendo 5 a pacientes de cuidados
paliativos e 1 a paciente de hemodiálise.

2.4. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen
Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de
laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em
R$ 4.320,97.

Código
02.02.02.035-5
Não tem
02.02.10.003-0

Tipo de Exame

Eletroforese de HB
HPLC
Pesquisa de translocação
Sub Total - HAB

Valor
Unit.

5,41
15,65
32,48

Qte.

Valor
Total

Local de
Realização

43
103
32
178

232,63
1.611,95
1.039,36
2.883,94

HAB
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02.02.07.005-0
02.02.08.004-8
02.02.07.015-8
02.02.03.002-4
02.02.03.002-4
02.02.07.018-2
02.02.07.029-8
02.02.07.012-3
02.13.01.058-5
02.13.01.056-9
02.02.03.090-3
05.01.08.005-5

Acido Valproico
B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn
Carbamazepina
CD4
CD8
Ciclosporina
Dosagem de MTX
Fenobarbital
IGG para Sarampo (**)
Parvovírus IGG (B19)
(*)
Sorologia p/ Dengue (Elisa)IgM
Tacrolimus
Sub Total - LACEN

15,65
4,20
17,53
15,00
15,00
58,61
10,00
13,13
0,00
0,00
30,00
52,33

TOTAL GERAL

4
1
2
5
5
7
30
2
11
8
1
8
84

62,60
4,20
35,06
75,00
75,00
410,27
300,00
26,26
0,00
0,00
30,00
418,64
1.437,03

262

4.320,97

LACEN

(*) valor zerado na Tabela SUS
(**) em relatórios anteriores foi informado, equivocadamente, o valor de R$ 9,25 para o
exame IGG para Sarampo, quando na Tabela SUS o valor é zerado

2.5. Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB
Farmácia Ambulatorial
Número de pacientes atendidos
Número de receitas aviadas
Número de itens dispensados
Número de unidades dispensadas
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB

2.034
1.928
3.789
112.714
R$ 133.280,40
R$ 11.935,52
R$ 145.215,92

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 36 não foram enviados. Assim,
o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 10 itens prioritários
para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.6. Apresentação dos Dados de Produção Mensal
Os serviços produzidos pelo HCB são registrados nos Sistemas de Informação do SUS e,
no Anexo I, encaminha-se cópia dos protocolos de entrega em meio magnético do
BPA, APAC’s e AIH’s , relativos à competência do mês anterior.
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Relembra-se que a produção de serviços de alta complexidade em oncologia (APAC’s)
continua sendo apresentada pelo Hospital de Apoio de Brasília, uma vez que o HCB
ainda não dispõe de cadastro no Ministério da Saúde para a realização desse serviço,
onde o processo de habilitação está em andamento.
Da mesma forma, por não dispor ainda de habilitação no sistema de alta complexidade
do SUS, os serviços de Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise e diálise peritoneal),
não são lançados no sistema SIA/SUS.
Conforme solicitado pela CACG, no Anexo II apresenta-se a relação de APAC´s de
quimioterapias válidas no mês.

2.7. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes
As Comissões Permanentes do Hospital executam regularmente suas atividades e
foram realizadas as seguintes reuniões:
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 30.04.14;
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 30.04.14; e
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 24.04.14.

2.8. Recursos Humanos
2.8.1. Quadro de Pessoal Ativo
Corpo Funcional
Cedidos pela SES
Contratados CLT
Ativos

Total
92
489
581

2.8.2. Servidores Cedidos pela SES

O Anexo III apresenta relação contendo nome do servidor, matrícula, cargo, horas
semanais cedidas pela SES e a Unidade Administrativa/lotação de origem.
No Anexo IV segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos
servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser descontado da parcela de custeio
subsequente, no valor de R$ 597.349,76, já incluídos os encargos e provisões.
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3. METAS QUANTITATIVAS
Ressalte-se que, até a inauguração do Bloco II do HCB, estarão em funcionamento os
serviços constantes nos Grupos de I a VIII e que as metas dos Grupos I a VII terão como
referência a produção nos dias úteis.
Demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado no mês, informando que
foram computados 20 dias úteis.
Grupos de Assistência

Meta

Realizado

%

GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades

6.408

5.824

90,9%

GRUPO II - Assistência Complementar Essencial

3.821

4.848

126,9%

GRUPO III - Procedimentos Especializados

875

1.152

131,7%

GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos

482

828

171,8%

GRUPO V - Exames Laboratoriais

17.088

24.282

142,1%

GRUPO VI - Exames de Bioimagem

1.098

1.474

134,2%

36

76

211,1%

55

92

167,3%

Assistência Ambulatorial

GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia
Assistência Hospitalar
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares

4. METAS QUALITATIVAS
Apresenta-se as metas de qualidade, bem como a pontuação para cada um dos
indicadores.
INDICADOR

Meta

4.1. Procedimentos para a
Central de Regulação da
SES/DF
4.2. Satisfação dos Pacientes
e seus Familiares
4.3. Serviço de Atendimento
ao Cliente / Ouvidoria

Disponibilizar 100% dos procedimentos
pactuados com a Central de Regulação
por intermédio da CACG
Satisfação do cliente externo = ou > que
75% de bom + ótimo
Dar encaminhamento adequado a 80%
das queixas apresentadas

4.4. Taxa de absenteísmo

Apresentar mensalmente a mensuração

4.5. Controle de Infecção
Hospitalar

Apresentar mensalmente ata de reunião
e dados

4.6. Taxa de Ocupação

Apresentar mensalmente os dados

% Realizado

Pontos

100%

100

97,8%

200

92,3%

100

Dados
apresentados
Dados
apresentados
Dados
apresentados

100
100
100
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4.7. Média de Permanência

Apresentar mensalmente os dados

Dados
apresentados

100

4.8. Taxa de Mortalidade
Hospitalar institucional
(TMH)

Apresentar mensalmente os dados

Dados
apresentados

100

4.9. Registro Hospitalar de
Câncer - RHC

Apresentar mensalmente relatório
referente ao registro de casos novos e
seguimento de pacientes oncológicos
registrados no ano anterior. No relatório
referente ao mês de setembro,
apresentar, adicionalmente,
comprovante de envio da base de dados
do ano anterior ao INCA

Dados
apresentados

100

Total de pontos apurados

1.000

4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF
Conforme pactuado com a Central de Regulação, por intermédio da CACG, para o mês
deste relatório foram disponibilizadas à Central de Regulação 480 primeiras consultas
nas diversas especialidades médicas e 350 exames diagnósticos, especificados na
tabela abaixo.
Procedimento
Consultas Médicas de Especialidades
Total

Ofertado
480
480

Ecocardiografia
Tomografia

42
308
350

Total
Meta: apresentar os dados

4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares
Avaliações

Qte.

Ótimo
207
Bom
59
Regular
5
Ruim
Péssimo
Não consigo avaliar
1
Total
272
Total Bom + Ótimo
266
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo

%
76,1%
21,7%
1,8%
0,0%
0,0%
0,4%
100,0%
97,8%
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4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria
Discriminação

Qte

Número de queixas apresentadas no mês
Número de queixas resolvidas
Número de queixas pendentes
% de queixas resolvidas

39
36
3
92,3%

Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas

4.4 - Taxa de Absenteísmo
Para esta apuração, os números de PCE - Primeira Consulta Externa foram computados
a partir dos registros de BPA – Boletim de Produção Ambulatorial.

ABSENTEÍSMO
(%)

REALIZADAS

CONSULTAS
SUBSEQUENTES /
RETORNO
AGENDADAS

ABSENTEÍSMO
(%)

REALIZADAS

444

PRIMEIRA CONSULTA
INTERNA
AGENDADAS

513

ABSENTEÍSMO
(%)

REALIZADAS

Total

AGENDADAS

Consultas
Médicas de
especialidades
pediátricas

PRIMEIRA CONSULTA
EXTERNA

13,5 990 731 26,2 5.678 4.649 18,1
Meta: apresentar os dados

ABSENTEISMO TOTAL
(%)

Ressalta-se que os dados podem diferenciar dos registrados no SISREG, tendo em vista
que muitas consultas, por diversos motivos (tais como: alteração de agenda do
médico, ausência por abono, férias, congresso, etc.), deixaram de ser realizadas nas
datas inicialmente previstas, agendadas pela Central de Regulação, e foram
remarcadas pelo HCB para o mês de referência deste relatório.

18,9

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar
No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia 24.04.2014, cuja ata está no Anexo V.
ISC

CVC

IAVC

Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico

Taxa de utilização de cateter
venoso central

Taxa de incidência de infecção da
corrente sanguínea associada a
cateter venoso central

6%

30%
Meta: Apresentar os dados

10,4%
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4.6 – Taxa de Ocupação
Número de pacientes/dia
no mês
400

Número de leitos/dia

Taxa de Ocupação

510
Meta: Apresentar os dados

78%

4.7 – Média de Permanência
Número de pacientes/dia
no mês
400

Número de saídas
hospitalares
92
Meta: Apresentar os dados

Média de Permanência
4,3 dias

4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional
Número de óbitos com
mais de 48 horas de
internação
0

Número de saídas
hospitalares

Taxa de Mortalidade
institucional

92
Meta: Apresentar os dados

0

4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC

Casos novos no mês

Casos novos
diagnosticados no
mesmo mês no ano
anterior

Óbitos relacionados
aos casos novos
diagnosticados no
mesmo mês no ano
anterior

Casos diagnosticados
no mesmo mês no
ano anterior que
continuam em
seguimento no mês
em curso

13

11

1

10

Meta: Apresentar os dados

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO
O relatório de execução financeira e execução fiscal, conforme modelo da Portaria
172/2011, bem como o extrato da conta bancária específica e o extrato de aplicações
financeiras encontra-se no Anexo VI, contemplando a movimentação do mês.
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O valor total das despesas de custeio foi de R$ 3.680.740,26.
No mês, houve repasse de recursos pela SES/DF no valor de R$ 1.586.363,00, referente
ao pagamento parcial da segunda parcela do Contrato de Gestão 001/2014.
Cabe ressaltar que ocorreu um ajuste na composição dos valores de salários e
encargos dos profissionais cedidos pela SES/DF referente ao mês de março 2014,
conforme demonstrativo anexado ao documento do mês em curso.
Apresenta-se abaixo o relatório sintético de execução financeira no mês, pelo critério
de fluxo de caixa, ou seja, valores efetivamente recebidos e valores efetivamente
pagos.

Conforme solicitação da CACG, estão anexadas, no Anexo VII, cópias de notas fiscais
de produtos e serviços adquiridos no mês.
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No Anexo VIII estão os comprovantes de recolhimento de encargos previdenciários,
fiscais, trabalhistas e comerciais, certidões negativas e certificado de regularidade
junto ao FGTS.

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS
INCORPORAÇÃO AO PATRIMONIO DO GDF

E

PROVIDÊNCIAS

TOMADAS

PARA

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1, item “e” do Contrato de Gestão 001/2014
informa-se que, para que as devidas providências a cargo dessa SES-DF, conforme
cláusula 8.1.17, os bens recebidos no mês encontram-se relacionados no Anexo IX.

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB
No mês de abril de 2014, além de garantir a continuidade das atividades iniciadas e
relatadas em março, destaca-se:
o Realização de projetos e obras internas com o objetivo de ajustar fluxos que
impactarão no funcionamento do Bloco II;
o Elaboração das normas para “Elaboração de trabalhos acadêmicos” e para
“Incentivo à iniciação científica” no HCB;
o Início dos treinamentos relacionados ao sistema de gestão informatizado.
Em conjunto com a CACG e com a ABRACE, foram desenvolvidas ações para solucionar
a necessidade de espaço externo para armazenamento de contêineres do último
carregamento de materiais.
Em conjunto com a WFO, foram realizadas reuniões e desenvolvidos materiais
relacionados a:
o Revisão dos mobiliários sob medida das áreas: CME, lavanderia e Unidades de
Internação;
o Projeto de sinalização interna do Bloco 2.

8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa
Ensino
o Aprovação da Norma para realização de Visita Técnica;
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o Reunião de Acolhida com estagiários e Residentes no Hospital de Base apresentado e explicado o Manual dos Estagiários e Residentes, normas e
condutas no HCB;

o Reunião, no HCB, com os supervisores de estágios e residências do HMIB, HRS,
HRT, HRC, HRAN, HUB, HBDF – foram discutidos os procedimentos a serem
seguidos para operacionalizar os convênios firmados com as instituições de
ensino parceiras, no que tange aos estágios obrigatórios, eletivos e campo de
estágio para residência médica;

Projetos de Pesquisa aprovadas no mês
“Estudo comparativo do PEG 3350 no preparo de Cólon para realização de
colonoscopia em crianças e adolescentes em dose fracionada (split dose) e
dose única (full dose)”, trabalho acadêmico de mestrado do Programa de Pós
Graduação em Pesquisa e Desenvolvimento em Técnica /Cirúrgica do Hospital
Sírio Libanês/SP;
“Impacto da Estratégia Multimodal para Melhoria da Higienização das Mãos em
um Hospital Terciário”, Trabalho de Conclusão de Curso da Disciplina de Saúde
Coletiva da Universidade de Ceilândia.

Visitas técnicas
Em 02.04.2014 o Dr. Alexandre Gouveia, presidente da FAP- Fundação de Apoio à
Pesquisa, atendendo a convite do HCB, visitou o Hospital e foi discutida a possibilidade
de apoio financeiro da FAP-DF para laboratórios de pesquisa do HCB;
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Em 30.04.2014 a Sra. Rayone Moreira, do Ministério da Saúde e Dr. José Veloso, exMinistério da Saúde.

Eventos Científicos
Em 28 e 29 de abril foi realizado workshop relativo à Colaboração Técnico-Científica
em Psicologia do HCB & Alfred I. du Pont Hospital for Children – Nemours Health
System, – Philadelphia – USA. O evento contou com a presença do Dr. Stephen
DiDonato, professor da Universidade de Drexel e da Universidade de Saúde da
Pennsylvania e coordenador do Centro de Estresse Traumático Pediátrico, agora
situado no Hospital I. Alfred Du Pont/Nemours, e coordenador do Centro de Pesquisa
Biomédica do Nemours Health System Philadelphia.

A cooperação técnica entre as duas Instituições tem como propósito analisar dados
obtidos pela aplicação do PAT (Psychossocial Assessment Tool) no HCB, verificar a
maneira como vem sendo aplicado e verificar a necessidade de adequar o instrumento
à realidade brasileira.
O workshop favoreceu a troca de experiências entre a equipe de psicologia do HCB e o
grupo representado pelo Professor DiDonato. Favoreceu também a integração de
15

diferentes equipes atuantes em psicologia pediátrica no DF, com representantes do
HBDF, HMIB e HUB.
Na ocasião, repactuou-se a cooperação técnico-científica entre as duas instituições no
âmbito da utilização do PAT como instrumento clínico e de pesquisa em psicologia,
com o objetivo de melhorar a qualidade da assistência prestada no HCB. Possibilitou,
ainda, o desenho de projetos de cooperação científica entre os grupos presentes,
favorecendo a melhoria dos serviços prestados pela psicologia aos pacientes do HCB e
dando maior visibilidade ao trabalho do Hospital nos planos local, regional e
internacional.
Em 30.04.2014 foi realizado o I Simpósio de Psicologia da Saúde e Prevenção de
Estresse em Pediatria, sob a coordenação da psicóloga do HCB Silvia Maria Gonçalves
Coutinho. O evento contou com a participação de mais de 80 pessoas, entre
funcionários e representantes de outros hospitais da rede, além de pessoas da ABRACE
e do Hospital de Apoio.

9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS
9.1 Comunicação
A página do Hospital da Criança de Brasília na rede social Facebook obteve, ao todo,
4.500 seguidores. As publicações alcançaram mais de 40 mil pessoas.
Na mídia o destaque foi a entrevista do neurologista do HCB, Dr. Cristian Muller, ao
vivo no estúdio do Bom dia DF (http://goo.gl/vwUwW5).
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O vídeo sobre o Hospital produzido pelo GDF e publicado como destaque na Home
Page do HCB chegou a receber 1.527 visualizações.
No mês foram apoiadas diversas campanhas e projetos institucionais, com a confecção
de banners, cartazes e panfletos informativos, como a Campanha de Higienização das
Mães e o Projeto de Agendamento e Atendimento por Horário.
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9.2 Mobilização
Visitas guiadas
No dia 4 de abril, um grupo de senhoras da Casa de Amizade Brasília Centenário do
Rotary Club de Brasília, visitaram o HCB e fizeram a doação de revistinhas infantis, lápis
de cor, massinhas de modelar e giz de cera.
No dia 17 de abril, um grupo de motociclistas do Clube HOG Brasília Chapters, que
agrega associados e simpatizantes da marca Harley-Davidson, visitou o Hospital para
entregar doações e conhecer as instalações.
Também no dia 17, funcionários do Grupo Slaviero Caminhões visitaram o Hospital,
com o intuito de destinar ao HCB as doações provenientes de uma ação entre os
funcionários da empresa.
Nos dias 14, 15 e 25 de abril mais de 150 participantes do programa do GDF “Brasília
sem Fronteiras”, visitaram o HCB como parte da preparação para a viagem de
intercâmbio a universidades de prestígio internacional, como a Johns Hopkings. O
objetivo do grupo é conhecer e divulgar internacionalmente instituições do DF.

Cine Clube HCB
No mês de abril o Cine Clube foi estendido aos pacientes da Hemodiálise. Foram
exibidos 55 filmes, selecionados cuidadosamente conforme a classificação etária,
atendendo também às preferências dos pacientes. O Hospital tem recebido doações
de filmes, o que contribui para o aumento e variedade do acervo.
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Projetos Especiais
Os grupos “Doutoras Música e Riso” e “Remédio Musical” estiveram presentes
semanalmente no Hospital. No dia 30 de abril o grupo “Remédio Musical contou com a
presença de dois componentes da Equipe de Música do Instituto Sabin.

9.3 Voluntariado
O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição e realizado em
parceria com a ABRACE, está distribuído da seguinte forma:
Grupos de Atuação
Alegria, Alegria
AME - Arte, Movimento e Expressão
Amigo do Leito
Anjos em Ação
Cine HCB
Contadores de Histórias
Cuidando do Acompanhante
Cuidando do Cuidador
Fique ligado!
Lojinha Abrace
Palestras
Posso Ajudar?!
Sinfonia da Saúde
Terapias Integrativas - Arteterapia
Terapias Integrativas - BodyTalk
Terapias Integrativas - Reiki
Total

Nº de Voluntários
68
0
47
8
16
45
4
2
7
25
13
0
5
26
266
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9.4 Eventos
08 de abril – Semana Mundial da Alergia 2014 - reuniões periódicas com pais
de pacientes são realizadas no HCB sobre Prevenção de Doenças Alérgicas.
Durante a Semana Mundial da Alergia, de 07 a 13 de abril, o Hospital da Criança
realizou palestra para os pais, dando maior ênfase ao tema da Semana,
anafilaxia;
14 de abril – Palestra sobre Cuidados Paliativos (SES/DF) - com o objetivo de
sensibilizar os servidores da área assistencial sobre a filosofia dos Cuidados
Paliativos, favorecer discussões atuais sobre aspectos ético-jurídicos com
profissionais paliativistas e motivar a criação dos serviços de cuidados paliativos
na rede, o Núcleo de Cuidados Paliativos (NCP) da Gerência de Câncer da
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal realizou um Ciclo de Palestras
sobre Cuidados Paliativos em toda a rede SES-DF. No Hospital da Criança a
palestra aconteceu no dia 14 de abril;
15 e 16 de abril – Comemoração da Páscoa – alunos do Colégio Leonardo da
Vinci prepararam diversas atividades para as crianças como: música, dança,
brincadeiras e confecção de máscaras de coelho.

---------ooo--------Brasília DF,15.05.2014
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