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Contrato de Gestão SES-DF/ICIPE nº 076/2019 e publicação no DODF
Ofícios de encaminhamento dos relatórios mensais
Estatuto do Icipe aprovado em 18.02.2021
Ata da 1649 reunião do Conselho de Administração, de 25.11.2022
Qualificação como Organização Social — Icipe
Relação de membros da Diretoria e Conselho de Administração do Icipe
Relação de membros da Diretoria do HCB

Relação de parcerias, convênios e acordos de cooperação
Relação dos valores financeiros repassados

. Relação de despesas não ASPS

. Extratos bancários - 2022

. Demonstração de Resultados do Exercício—DRE— 2022

. Balancetes Mensais -— 2022

. Balanço Patrimonial —2022

. Fluxo de Caixa — 2022

. Certidões Negativas

. Inventário Patrimonial

. Relação de contratos celebrados — 2022

. Relação de atas de registro de preço celebradas — 2022

. Relação de autorizações de fornecimento celebradas - 2022

. Certidão do Conselho Regional de Contabilidade

. Consolidado de investimento anual com pessoas

. Relação dos servidores cedidos pela SES-DF

. Relação de funcionários CLT

. Relação de produção científica

. Comprovantes de declaração de Imposto de Renda
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1. APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta os dados relativos à prestação de contas de receitas e dos gastos

efetivamente realizados no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2022, pelo
Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada — Icipe para ”administrar, gerenciar,

operacionalizar, organizar, implantar, manter e executar as ações de assistência e serviços de
saúde prestados pelo Hospital da Criança de BrasíliaJosé Alencar— HCB” conforme estipulado

no Contrato de Gestão-CG SES—DF nº 076/2019.

Para a elaboração deste relatório foram considerados e obedecidos: a Portaria SES-DF

172/2011, o CG 076/2019 e 8 IN TCDF 1, de 26.10.2022.

2. INTRODUÇÃO

Em 28.06.2011 a Secretaria de Saúde do Distrito Federal —- SES—DF celebrou parceria com o
Icipe por meio do Contrato de Gestão SES 01/2011 (DODF 132, de 11.07.2011), com vigéncia

a partir de 19.07.2011, tendo como objetivo a organização, implantação e gestão das ações
de assistência à saúde no HCB, em conformidade com os padrões de eficiência e qualidade

descritos no projeto Básico, no Plano de Trabalho e nos anexos que o integravam. Ao

instrumento foram celebrados 2 termos aditivos: DODF 204, de 20.10.2011 e DODF 8, de
10.01.2013.

Em 17.02.2014 a SES—DF celebrou novo acordo de parceria com o Icipe por meio do Contrato

de Gestão SES 01/2014 (DODF 39, de 20.02.2014), com vigência a partir de 19.03.2014, tendo

o mesmo objetivo do anterior. Ao instrumento foram celebrados 6 termos aditivos: DODF 190,
de 19.10.2015, DODF 48, de 10.03.2017, DODF 240, de 18.12.2017, DODF 42, de 02.03.2018,
DODF 206, de 29.10.2018 e DODF 047, de 12.03.2019.

Em 20.09.2019, em substituição ao Contrato de Gestão 01/2014, foi celebrado o Contrato de

Gestão 076/2019, publicado no DODF 182, de 24.09.2019, (Anexo 1).

O novo acordo manteve o objeto contratual de ”Administrar, gerenciar, operacionalizar,
organizar, implantar, manter e executar as ações de assistência e serviços de saúde prestados
pelo Hospital da Criança de Brasília José Alencar — HCB, pertencente a rede da Secretaria de

Estado de Saúde do Distrito Federal.”, estabeleceu vigência de 5 anos, podendo ser

prorrogado uma única vez, por igual período, estipulou valor total de custeio no montante de
R$ 1.324.614.764,49 (um bilhão,trezentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e quatorze mil,

setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) e não previu recursos para
investimento.
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HCB ªcme

. Organização Social — o Icipe obteve a renovação de seu título de qualificação como
Organização Social no âmbito do Distrito Federal, na 100g Reunião Ordinária do

Conselho de Gestão das Organizações Sociais — CGOS, realizada em 06.12.2022 -
Decreto 44.146, de 19.01.2023 (DODF 15,de 20.01.2023 (Anexo 5); e

. Relação de responsáveis da entidade contratada: membros da Diretoria e do Conselho

de Administração do Icipe com nome, data de nascimento, CPF, nome da mãe,
endereço residencial, e-mail, telefone e período de gestão (Anexo 6).

4. O HCB

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar — HCB nasceu do desejo de um grupo de pais e
médicos, da rede de saúde pública do DF, em proporcionar uma assistência digna e de

qualidade às crianças portadoras de doenças oncohematológicas. Em 19.05.2004 a Abrace

firmou convênio com a SES-DF, captou recursos diretos da comunidade e construiu o Bloco I
do HCB, que foi totalmente planejado em parceria com a SES—DF, para atendimento

ambulatorial da pediatria especializada. Em 2009 a edificação, com equipamentos e
mobiliário, foi doada a SES<DF.

Em 2018 foi inaugurado o Bloco II do HCB, erguido por meio de convênio entre o Governo do

Distrito Federal-GDF e a Organização Mundial da Família-OMF (World Family Organization),
destinado ao atendimento hospitalar.

O HCB, inaugurado oficialmente em 23.11.2011, atua por meio de Contrato de Gestão firmado
entre a SES—DF e o Icipe e integra a rede pública de assistência à saúde do Distrito Federal

(Decreto 34.155, de 21.02.2013), buscando contribuir para a constante melhoria da
assistência e das condições de saúde da população. Os serviços oferecidos pelo HCB são
exclusivamente voltados para o atendimento da população pediátrica, usuária do SUS.

O HCB é hospital de especialidades pediátricas, referência em doenças oncológicas e
hematológicas, hepatopatias (ambulatório aberto de “alerta amarelo" para diagnóstico
precoce das atresias congênitas de vias biliares), doenças inflamatórias intestinais em
crianças, erros inatos da imunidade, doenças degenerativas e neuromusculares, e neuro
cirurgia pediátrica.

Apresenta-se, no Anexo 7, a relação dos membros da Diretoria do HCB com nome, data de

nascimento, CPF, nome da mãe, endereço residencial, e—mail, telefone e período de gestão.
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Ressalta—se que, em 30 de abril de 2020 o Laboratório de Pesquisa TranslacionaFLPT do HCB

foi habilitado e certificado pelo Laboratório Central de Saúde Pública-LACEN do Distrito

Federal para a realização dos testes RT-PCR para COVID-19. No dia 18 de maio de 2020 teve

início o recebimento de amostras e realização de testes de RT-PCR para diagnóstico de COVID—

19 no LPT. Em junho de 2021 iniciou-se a testagem de variantes da COVID-19, contribuindo

com a vigilância genômica do DF.

No período compreendido entre 18 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2022 foram
realizados 20.620 testes de RT—PCR. Destes, 4.962 em funcionários (24,06%), 8.482 em

pacientes (41,14%) e 7.176 em acompanhantes (34,80%).

5.2. Organização do cuidado

O HCB dedica—se à atenção hospitalar especializada de crianças e adolescentes portadores de
condições raras, crônicas e complexas de saúde (CCC), integrando a rede SES-DF, no nível de
atenção terciária. Os pacientes do HCB vivem a primeira infância entre consultas, exames e

internações, demandando cuidados complexos, realizados por equipes multidisciplinares,
tanto no âmbito hospitalar quanto domiciliar.

Grande parte dos pacientes atendidos pelo HCB apresentam limitação de função física e/ou
mental,dependência medicamentosa, dietética e/ou tecnológica, pela necessidade de terapia

de reabilitação fisica, de linguagem, deglutição e de cuidados multiprofissionais, exigindo

atenção especializada com a perspectiva da integralidade e interdisciplinaridade do cuidado.

Em 2022, o HCB inovou seus processos relacionados ao cuidado do paciente e familia,
evoluindo, em termos de governança clínica, na estruturação do atendimento por linhas do

cuidado — pacientes clínicos, cirúrgicos, oncohematológicos e críticos — fortalecendo assim seu
foco na integralidade, na oferta de fluxos que facilitem o acesso do usuário, na integração
entre ações preventivas, curativas, de reabilitação e na disponibilização de acesso aos
recursos tecnológicos necessários, visando desfechos mais favoráveis.

Cada linha de cuidado se inicia com o acesso do usuário ao serviço, que pode ter a porta de
entrada pelo atendimento ambulatorial ou pela internação, e tem seu seguimento no acesso
aos métodos diagnósticos e/ou terapêuticos, sendo contínuo o acompanhamento
multidisciplinar, até o atendimento domiciliar, necessário em alguns casos. As linhas de

cuidado se interconectam quando um paciente clínico necessita, por exemplo, de um

procedimento cirúrgico ou quando um paciente cirúrgico tem necessidade de terapia
intensiva após o procedimento.

Ambulatório
O ambulatório do HCB se reorganizou em 2022, em Núcleos Integrados de Serviço (NIS), em
que cada um dos espaços e' ocupado por especialidades que possuem características comuns
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Linha de cuidado do paciente cirúrgico
A linha de cuidado do paciente cirúrgico se inicia com o acesso do usuário a consulta com o
cirurgião para os casos de cirurgias eletivas, ou por interconsultas solicitadas por meio de

parecer interno, parecer especializado ou parecer para internados, para cirurgias de maior
urgência.

As especialidades cirúrgicas disponiveis no HCB são: cirurgia pediátrica, cirurgia urológica,
neurocirurgia, endoscopia/colonoscopia, cirurgia oncológica, cirurgia torácica/Otorrino,
aparelho digestivo. Além disso, são realizados no centro cirúrgico outros procedimentos
invasivos que requerem anestesia ou sedação, como procedimentos odontológicos, exames
diagnósticos de oncologia clínica, administração de quimioterapia por via intratecal ou

intraventricular e eletroencefalograma. Há também atendimento pré—cirúrgico com a
anestesiologia.

Ainda como medida para apoio à rede SES-DF, o HCB realiza, desde 2017, o programa de

cirurgia pediátrica que trabalha com os médicos residentes da cirurgia pediátrica, como ação

de ensino e contempla o planejamento cirúrgico baseado na epidemiologia da fila de cirurgias

ofertando, semanalmente, cerca de 40 vagas para consulta com cirurgião.

Como metodologia para gestão dos resultados assistenciais, utiliza—se os protocolos
multidisciplinares gerenciados, para pacientes submetidos a intervenções cirúrgicas para
correção de hérnia inguinal, apendicite aguda e hidrocefalia. Em 2022 o HCB trabalhou com o

fortalecimento no gerenciamento do Protocolo de Cirurgia Segura.

Em 2022, destaca—se:
/ realização de campanhas de cirurgia segura, envolvendo pacientes, famílias e todas

as equipes;
/ projeto para aceleração de cirurgias;
J rede contato (o HCB é referenciado para admissão de neonatos portadores de

malformações congênitas neurocirúrgicas. Em 2022, mais de 30 crianças foram
operadas);

/ gerenciamento de novos protocolos, como Normotermia Intraoperatória,
Prevenção de Náuseas e Vômitos pós—operatórias e Gerenciamento da Dor Pós—
cirúrgica;

/ aquisição de equipamentos e materiais, que ampliaram a capacidade de
atendimento, em especial na videoendoscopia;

/ ampliação na oferta de salas operatórias para a cirurgia torácica e cirurgia
urológica;

/ redução de custos na CME—Central de Material Esterilizado (mais de 50% de
economia, por meio da otimização de processos internos).

Linha de cuidado do paciente clínico
A linha de cuidado do paciente clínico se inicia com o acesso do usuário a consulta médica,

seja ambulatorial, ou com a admissão na enfermaria. Após avaliação médica acontecem os

4 ,
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V acordos de cooperação técnico cientificos ativos: Aliança Amarte (Apoio Maior

Aumentando Recursos e Treinamento Especializados), St. Jude Global Alliance, San

Joan de Deu Barcelona— KIDS CORONA, HC UFRS - Registro COVID x Pacientes
oncológicos, HC UFRGS Registro COVID x Hemoglobinopatias, ADAPT —
multicêntrico internacional cuidados paliativos oncológicos, GLOBAL Hospital —
Based Cancer Registry, Programa ONCO CRITICO St. Jude Global. EVAT coorte
2021, PrOFILE beta 3 coorte 2022;

V reunião do Grupo Brasileiro de Tumores Renais (GBTR), com a participação de 48

profissionais de diferentes instituições do Brasil, dentre eles cirurgiões,
oncologistas, radiologistas, radioterapeutas, patologistas. Na reunião, foram
apresentados alguns resultados do estudo internacional multicêntrico de

tratamento para tumores renais, discussão de casos e temas relacionados a

tumores renais na infância;

V ”Café com gratidão” — momento de encontro de famílias e pacientes em

tratamento para tumores renais e inscritas no protocolo SIOP 2016 (UMBRELA)
com diferentes profissionais envolvidos em todas as fases do tratamento e que às

vezes as famílias nãotem conhecimento (heróis escondidos): enfermeiros, técnicos
de laboratório,técnicos de radiologia, radiologistas, patologistas.

Linha de cuidado paciente crítico

Para atendimento a esta linha de cuidado, o HCB dispõe de 38 leitos de terapia intensiva e
atende pacientes clínicos, cirúrgicos ou oncohematológicos, em condição crítica, com

instabilidade hemodinâmica e necessidade de suporte avançado.

A linha de cuidado do paciente critico se inicia com a admissão, em leito de terapia intensiva,

que pode ser oriunda de unidades da rede SES-DF, via CERIH, bem como das enfermarias ou
centro cirúrgico do HCB. O objetivo principal da UTI é possibilitar a estabilização clínica e alta
segura.

Em 2022 destaca-se:
V ações de humanização: máscaras temáticas de acordo com a época do ano, banho

de sol (mesmo com ventilação mecânica), dia das crianças (book dos pacientes,

com fotógrafo voluntário);

V rodas de conversa com os pais dos pacientes internados;

V incorporação de intensivistas na equipe de cuidados paliativos;
V participação do Projeto PROADI — Saúde em suas mãos, com importantes

melhorias nos resultados de processos assistenciais relacionados ao controle de

infecções ;

V projeto Stewardship em parceria com o Hospital Pequeno Príncipe, para ações que
maximizem o uso racional de antimicrobianos.
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EEB ªsilºs
V Criação do Serviço de Relacionamento com o Usuário, com o objetivo de acolher,

orientar, dirimir dúvidas e agilizar a resolução imediata de problemas, mediando
situações de conflito e insatisfação. Atua também no gerenciamento das filas do

ambulatório, afim de agir proativamente em situações de "gargalo". Desempenha as
atividades de acordo com os processos vigentes, de forma padronizada, nas soluções
das demandas geradas;

V Alteração no modelo de Pesquisa de Satisfação:
O

5.6.ONA

incorporação de plataforma validada com os critérios da LGPD- Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais;
avaliação da satisfação por área de atendimento;

realização da pesquisa automatizada e in loco (ambulatório e internação), com
disponibilização de QrCode, link, visita nos leitos e incentivo à realização da
pesquisa nas ilhas administrativas (última etapa do atendimento). Criação de

BI (Business Inteligence) para acompanhamento do resultado da pesquisa;
criação do ”Grupo de Propostas e Soluções”, com o objetivo de mitigar as
principais oportunidades apresentadas na Pesquisa e na Ouvidoria;

implantação do ”Núcleo Integrado de Serviços", para possibilitar um

alinhamento organizacional que proporcione a integração horizontal de
serviços, favorecendo a atenção multi e interdisciplinar ofertada de maneira a

otimizar 0 acessos do usuário;

capacitação e alinhamento sistemático dos processos internos junto aos
terceirizados, de forma a garantir o cuidado centrado no paciente.

O HCB é "Acreditado com Excelência” (Nível III) pela CNA—Organização Nacional de
Acreditação.

PNA?
W '

Em maio de 2018 o HCB foi avaliado pelo Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde-
IBES. Na ocasião, os avaliadores puderam atestar a qualidade dos serviços prestados e dos
mecanismos de gestão que garantem a sustentação de um serviço de saúde íntegro e seguro,
deixando ao final da visita a recomendação de acreditação para o HCB.O relatório gerado pelo
IBES foi avaliado e aprovado pela ONA, que homologou a certificação do HCB em nível I. Assim,

no dia 25 de junho de 2018, o HCB recebeu formalmente o certificado de "Acreditado".

Em dezembro de 2019 ocorreram visitas de manutenção e o HCB manteve o nível I.
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5.7. PortariaMS 3.049/2022 - habilitaoHCBcomo unidadedealta complexidadeem terapia
nutricional

Em 20 de julho de 2022 foi publicado, no DOU, a Portaria GM/MS 3.049, que habilita o HCB

como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional e Serviço de
Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional Enteral/Parenteral e estabelece
recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção

Especializada a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC do

Distrito Federal.

5.8. Diploma Ordem do Mérito MPDFT

No dia 29 de agosto de 2022 o HCB foi condecorado, no grau ”Instituições”, com diploma de

”Ordem do Mérito Ministério Público do Distrito Federal e Territórios", regulamentado pela
Resolução 235, de 14.09.2017do Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal

e Territórios que "Destina-se a agraciar membros do Ministério Público da União,

Magistrados, Juristas, autoridades, personalidades e organizações civis e militares, servidores
públicos e entidades que tenham contribuído com relevantes serviços a Instituição, nos graus
de Grão-Colar, Grã-Cruz, Comendador e Oficial. Poderão também, ser agraciados com as
insígnias da Ordem as Instituições representadas porsuas Bandeiras ou Estandartes, nacionais
ou estrangeiras, por ações que as credenciem a este preito de reconhecimento e gratidão.”

5.9.TJDFT

Em 11de novembro de 2022 foi firmado acordo entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dosTerritórios —T.IDFT e o Instituto do Câncer Infantil de Pediatria Especializada— Icipe (DOU
nº 215, de 16.11.2022, pag. 179), que tem como objeto "estabelecer a cooperação técnica-

Relatório de Gestão 2022 - página 17de 72



22aparDti/69d -2202versaoapopala/ay

'o1uewed1nbe opog531e1su13o1uew1q3333 o233depenbape
efe3n1n31see31u1 ewoooõedsaoope1u3533de10:1'e.iqoe1ed13Aesuodse3euequaãuaap
esaJduiaepa33H/3d131 op'aaequepeóuasaJdeu’013103d opog5n10Ae eJequedwooe933d

331.1 0w93211s1A VDCHop2301535) ogssiwogepse1ue1uese3d33 zzozap03qweA0u ap91:wg

'ZZOZ'GO'SOe1pouepe131u131u3we1111e13 2300eopues’o1uewed1nbe
opog§e1e15u1 aoóedsaopogáenbapeepogónaaxaep30131030 opowewequedwoae

339dggH/adpjopaaaerqvep531ue1uese3d33 wonogss1wooewnepe133god

'ºSSªººJd º090191905Epeuuow! 10)30535e’(59626298 135)
zzoz/ggªdlºl-ZZOZ/tts931-1013110 op013wrod'eagauãewepuguossaJapo1uewed1nbe op
eudwoaep01031uoo o'ggHopoo1uoe1o1odewoo’nou1sseeoe3qvezzozapofuewapSIwa

"(ªntes)emºpªpia
aeópsnrap9132133335 eope1n3u1A'(jQ/VDCD)1e3epej01131s1c1 ope1u33531opv opaeàuepg
ep50113310 sop01113$u03 op'(vgqg)e1ueose1opv opaeáueugep50113310 sop121131510 opun:1

oesagõeopwe3eu1153p enb’sese3dwe3seossadeo1un13323qv e|adopepeaaue101301311 ()

'apepgxajdwoae11e aegpewep5e1§o1o1ed sennaas1eJq3333
se30wn1apoluawequedwoae aoausouãeipo3e3ow13de232d1e1u3wepun1‘oq1e3ede

OAOUopog501e1su1e3ed 001511 oõedsaopogõenbapeapEJqOeopu1n13u1’931-1 oeJedeapauãew
epuguossa;apo1uewed1nbe 3pogõisgnbee3edsegq11wS'6$21apJOIEAou03110qw1s

anbaqa’1113ng opo1ae1ed oue1u0w1333 we'neq3333eae3qve1202ep03qn1no 3pEIw3

eoneuflewepueuossau‘II‘S

'eJedopeo1nedogsapsielidsoqse31soJ1no wooBupjuei opog51sode31ew13d
-ew1:>ep eopu1p1A1p’21511 e323331u1 e[EJBij01131510 opapnesapapepjuneaiune3331-1 0

'(VNo)ogfie11pe3ov ep1eu01oeNogáeziueãio
eaapnes2311301n111su1 o'(sedo)epnes3peueauaqu-uedogóeziueãJo 2won21333321! we

’(5503q1)epnes ep5121305segéezweSJosep031311523301n111su1o1edopep1o1o1uew133qu0333

o'|ise.igopsoauqndsielidsouSBJOLHBUJ sopwnourosope1w33d io;SDHoZZOZ'II'QI tua

$decpsoauqndsgeudsoqse3oL11eu3 sopSupjuruou323matt2931.1'O'E'S

,;ayjswgapnaun/19zap/0110501.)ou/1ueAnf-o1u0,{u1
aai/qndopsozuawipuazo osopnuapa/al’51leoladsopazyaa;soiuawaquiwoaua ap]D/ijnf
ogóouwonauapopua/aoap9nw_ixpiuapueômapapuowõLuas“apmua/lnf apaopupju!

ap[nua/aipspnf aapnnsap033pouapazi/opadsaOJUBLUIPUSJD ap9)apossoaisdmag/we):

eel-oleSOH“
"



HCB ªªifª'ºº
No dia 19 de novembro de 2022 o equipamento de ressonância magnética foi recebido no
HCB e iniciou-se a instalação, que foi concluída em dezembro. O treinamento das equipes e

operacionalização do serviço deverão ocorrer em janeiro/2023.

5.12. Parceria com a sociedade civil

Doações
A solidariedade e dedicação de parceiros e voluntários continuam presentes. Em 2022 o HCB

recebeu mais de 12 mil itens em doação, tais como: exames, equipamentos (termociclador,

bomba de vácuo), fragmentadora, microcomputadores, tablets, medicamentos, materais

médico—hospitalares (aventais descartáveis, cânula de traqueosteomia, sonda p/nutrição
enteral, broca cortante e cateter, dentre outros), material para laboratório de pesquisa,

fraldas descartáveis e toner p/impressora, dentre outros, no valor estimado de R$ 519.176,86.

Voluntariado
O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, e realizado em parceria com
a Abrace. Antes da pandemia, o HCB contava com mais de 300 voluntários que atuavam nos
seguintes grupos: Alegria Alegria, Amigos da Alegria — UTE, Amigos do Leito, Anjos em ação,

Atendimento Pedagógico, Arte - Movimento e Expressão (AME), Contadores de Histórias,

Cuidando do Acompanhante, Cuidando do Cuidador, Doutores com Riso, Posso Ajudar?l,
Sinfonia da Saúde e Terapias Integrativas — Reiki.

Em 31de dezembro de 2022 o número de voluntários ativos no HCB e' de 189.

Mc Dia Feliz 2022
Em parceria com o Instituto Ronald McDonald's a Abrace realizou o Mc Dia Feliz 2022, no dia

27 de agosto. O objetivo da arrecadação foi complementar a assistência a crianças e

adolescentes e suas famílias, assistidos pela Abrace, todos pacientes do HCB.

Pedagogia hos—pitalar

O brincar é essencial à saúde e ao desenvolvimento infantil, sendo mantido no período em
que a criança ou adolescente necessita de internação no HCB, em atividades lúdicas e
pedagógicas, que envolvem voluntários, funcionários e estagiários.

Em 2022 foram abordados os seguintes eixos temáticos para as atividades lúdicas:
V A Folia no HCB
V A importância do Teatro

V Dia Mundial do Livro

V Semana do Brincar no HCB

V A chuva já passou... o nosso arraiá chegou

V Reduzindo, Reutilizando e Reciclando para um futuro melhor!
V Resgate do Folclore Brasileiro através dos Biomas no HCB
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HCB Giicipe

5.15. Parcerias, convênios, acordos, termos de cooperação e doação

Desde o início de seu funcionamento, a HCB vem celebrando convênios, acordos e termos de

cooperação no sentido de compor parcerias para buscar melhor atendimento aos objetivos
do contrato de gestão. No Anexo 8 estão listados os documentos que foram celebrados no

ano de 2022 e continuam vigentes, os que estavam vigentes em lº de janeiro e foram
encerradas no correr no ano e os que foram celebrados e encerrados no mesmo ano.

5.16.Ações de sustentabilidade

Em 2022 o HCB seguiu com o compromisso de busca constante pela otimização de uso dos

recursos públicos e realizou diversas ações visando a redução de custos e sustentabilidade,

das quais destaca—se:
' V Redução dos custos com pessoal com diminuição de desembolso;

V Revisão de contratos com fornecedores e supressão contratual via pactuação de
termos aditivos nos contratos de maior impacto (valor), destacando-se os contratos de

prestação de serviços de segurança e de higiene e limpeza, com redução do
desembolso mensal;

V Conscientização das equipes para a redução de gastos com insumos (água, luz, papel,
cópias, etc):

0 Campanha Economia de Energia;

a Campanha Copo Zero;

a Eliminação do fornecimento de café nas capas de funcionários;

V Aumento do giro de estoque com redução dos custos de reposição e armazenamento
de produtos:

0 Revisão da padronização de medicamentos com avaliação técnica da Comissão
de Farmácia e Terapêutica de Produtos para a Saúde (CFTPS);

0 Revisão da padronização de itens de almoxarifado, com redução de itens de
papelaria e escritório;

0 Revisão dos quantitativos de estoque por item consumido;

V Melhoria de eficiência de uso dos sistemas de climatização e de iluminação;
V Revisão na composição e logística de distribuição do kit de "amenities"

disponibilizados aos usuários (acompanhantes de pacientes quando da internação);
V Confecção própria de sacolas de TNT (para guarda de pertences de pacientes e

acompanhantes no momento da internação), utilizando material em
estoque adquirido para fabricação de máscaras;

V Negociação com SLU para coleta de resíduo comum, possibilitando a rescisão

contratual amigável com empresa de coleta de resíduo do grupo D;
V Início de trabalho de compostagem dos alimentos orgânicos e reciclagem do óleo para

ser usado como detergente.
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Apresenta-se, por Grupo de Assistência, as metas quantitativas estabelecidas no contrato de
gestão e o volume de serviços produzidos em 2022:

Grupo I - Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas:
Conforme explicitado anteriormente, no item 5.2 deste relatório, o HCB possui, em seu
ambulatório, especialidades médicas matriciais e especialidades de apoio. As especialidades
matriciais são aquelas que possuem primeira consulta externa regulada pela SES-DF:
alergia/imunologia, cardiologia, cirurgia, endocrinologia, gastrohepatologia, nefrologia,
neurologia, oncohematologia, pneumologia, reumatologia, dermatologia, neurocirurgia e
urologia.

As especialidades de apoio matricial são aquelas que dão suporte às especialidades matriciais:
anestesiologia, cirurgia oncológica, cirurgia torácica/Otorrino, genética, ginecologia infanto
puberal, hemoterapia, infectologia, ortopedia ancológica, psiquiatria e radiologia.

Foram realizadas 77.591 consultas de especialidades médicas pediátricas, atingindo média de
84,4% do estabelecido, que era de 91.932.

GRUPO l

Cnnsulus MÉdiKªS de Especialidades Pediátricas
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Grupo II— Consultas e Procedimentos de Assistência Complementar Essencial — ACE:

Engloba as áreas de: enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, musicoterapia,
nutrição, odontologia, psicologia, psicopedagogia, serviço social, terapia ocupacional e outros

procedimentos sem código na tabela SIGTAP.

Foram realizados 60.403 consultas e procedimentos, atingindo média de 102,4% da

C

estabelecido, que era de 59.011.

%
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GRUPO IV
Exames por Métodos Gráficas
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GrupoV — Exames Laboratoriais:
Inclui: exames de análises clínicas e testes alérgicos.

Foram realizados 312.613 exames, atingindo média de 115,3% do estabelecido, que era de

271.025.

GRUPO V
Exames Laboratoriais
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Grupo VI- Exames de Bioimagem:

Contempla: raio X, raio X telecomandado, tomografia, ultrassom, ecocardiograma,
ressonância magnética e DTC- doppler transcraniano.

1

Foram realizados 19.572 exames, atingindo média de 115,4% do estabelecido, que era de
16.966.

/
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Grupo IX— Diárias de UTI:
Foram registradas 11.800diárias de UTI, atingindo média de 115,0%do estabelecido, que era

de 10.260.

GRUPO IX
Diárias de UTI
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Grupo X — Diárias de Cuidados Paliativos:
Foram contabilizadas 1.533 diárias de cuidados paliativos, atingindo média de 101,4% do
estabelecido, que era de 1.512.

A expectativa dos serviços de saúde é estabelecer diagnósticos precisos e, a partir destes,

definir protocolos de tratamento que resultem na cura das doenças complexas que acometem
a população pediátrica. Porém, quando as chances de cura são pequenas ou quando os
desfechos desfavoráveis são muito prováveis, ocorre o encaminhamento para o Serviço de

Cuidados Paliativos, que atua na promoção de assistência multidisciplinar objetivando a
melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares. Q
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Grupo XII — Transplantes:
Foram realizados 11transplantes (TMD-Transplante de Medula Óssea), atingindo média de
30,6% do estabelecido, que era de 36.

GRUPO XII
Transplantes
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6.2. Serviços produzidas para o Programa de Triagem Neonatal

Até a publicação da Portaria SAS/MS nº 024, de 10 de janeiro de 2019 (DOU de 29.01.2019),
que transferiu a habilitação do SRTN—Serviço de Referência em Triagem Neonatal para o
Hospital de Apoio — HAB,o HCB era a unidade habilitada pelo Ministério da Saúde.

Dessa forma, a partir da competência fevereiro de 2019 os serviços produzidos, relacionados
à habilitação em SRTN, passaram a ser informados por aquela unidade de saúde. Do

laboratório de triagem do SRTN, os casos de hipotireoidismo congênita, fibrose cística, doença

falciforme e outras hemoglobinopatias são encaminhados ao serviço social do HCB para busca

ativa.

As crianças são, imediatamente, inseridas no programa de atenção integral para cada uma
dessas doenças. O HCB executa os exames confirmatórios e faz o acompanhamento das
crianças.

No caso de hipotireoidismo congênito os pacientes são agendadas para primeira consulta e,

no mesmo dia, coletam o exame de TSH. O resultado é disponibilizado ao médico, em poucos
minutos, para iniçiar tratamento imediato.

No ano de 2022 foram realizados primeiros atendimentos que estão computados nos

números apresentados para aferição de cumprimento de metas quantitativas:
/ Pacientes com Hipotireoidismo Congênita:

' 20 novos pacientes novos com diagnóstico confirmado
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6.4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES—DF
Meta: ”Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuadas, por intermédio da central de

regulação/SES/DF.

No ano de 2022 a meta se manteve em 100% e foram ofertados à Central de Regulação da
SES—DF 9.216 procedimentos, sendo:

o 4.780 consultas médicas de especialidades pediátricas; e
o 4.436 exames diagnósticos (tilt test, tomografia, ecocardiografia, mapa, bera, halter,

eletroencefalograma e eletroneuramiografia).

relacionados, que não são ressarcidos ao HCB:

. Eletrocardiograma (p/HMIB): 240
' Endoscopia alta (EDA): 300

' Endoscopia baixa (colonoscopia):144
. Espirometria: 703

. Manometria: 36

' PHmetria: 87
o Teste de caminhada: 96

' Ecocardiografia: 982

. Eletroencefalografia: 314

' Eleraneuromiografia: 76. Holter: 240
0 MAPA: 234
0 Potencial evocado Bera: 76

. Tilt Test: 21

. Tomografia: 2.409.

Mensalmente o HCB também disponibiliza exames laboratoriais às unidades da Rede SES—DF,
que são informados nos relatórios mensais, identificados pelo oficio HCB de comunicação à

SES—DF, com quantidade ofertada e realizada. Em 2021 foram ofertados, nesse contexto,
13.920exames laboratoriais. No total foram solicitados e realizados 6.258 exames, incluindo
984 que não estavam incluídos nos ofertados, masforam solicitados pela SES—DF e 102 exames
realizados para a Fundação Hemocentro de Brasília.

Ressalte-se que a oferta mensal de alguns exames especificos pode alterar, dependendo da
disponibilidade de agenda médica.

Esses procedimentos foram realizados sem o ressarcimento dos valores para o HCB.
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. Atendimento por meio do telefone 162:funcionamento de segunda à sexta, das 7h às
21h; sábado, domingo e feriados das 8h às 18h. Ligação gratuita de telefone fixo e
celular.

Este indicador considera como ”adequado" o encaminhamento dentro do prazo de 20 dias e
é contado do dia 20 de um mês até 0 dia 19do mês subsequente.

Para o fechamento do ano, considera—se que, até 31.12.2022 foram registradas 699

manifestações, sendo 160 elogios, 382 reclamações, 101 solicitações, 43 pedidos de
informações, 12sugestões e 1denúncia. Foidado encaminhamento a todas as manifestações

e a meta foi alcançada em todos os meses.

A Ouvidoria também se ocupa da compilação e encaminhamento de outras questões que não
reclamações, tais como elogios, sugestões e pedidos de esclarecimentos.

Os 160elogios registrados em 2022 foram direcionados para:

. Todo 0 hospital (serviços, instalações, atendimento humanizado);

. Atendimentos de funcionários (cortesia, paciência, explicação, empatia);. Setores do hospital (atendimento da área/equipe).

Esses elogios contemplaram 782 funcionários/equipes pois, normalmente, o usuário
menciona mais de uma pessoa ou equipe em seu registro.

6.4.5. Taxa de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC)
Meta: ”Manter a taxa de ISC cirurgias limpas (herniorrafias), dos últimos 12meses inferior ou
igual a 1,0%.”

Este indicador é calculado pelo número de casos novos de infecção em cirurgia

limpa/herniorrafia no periodo, dividido pelo número de total de cirurgias Iimpas/herniorrafias
realizadas no periodo, multiplicada por 100 (cem).

Cirurgias Limpas — são aquelas realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de
descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório local ou falhas técnicas
grosseiras, cirurgias eletivas com cicatrização de primeira intenção e sem drenagem aberta,

cirurgias em que não ocorrem penetrações nos tratos digestivo, respiratório ou urinário.

Para apuração dos dados, é realizada busca por telefone (mais conhecida como busca fonada),
30 dias após a cirurgia, abrangendo todos os pacientes submetidos a cirurgias

limpas/herniorrafias. Nos casos identificados como prováveis ISC há a orientação para que o
paciente seja reavaliado pelo cirurgião e pelo infectologista no ambulatório de infectologia do
HCB, quando necessário.
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6.4.8.Taxa de Ocupação Ambulatorial
Meta: ”Manter a média de ocupação dos consultórios médicos 2 75%."

Em 2022 foi atingida a média de 82,8% de ocupação dos consultórios médicos.

6.4.9. Média de Permanência Hospitalar
Meta: "Manter a média de permanência hospitalar dos últimos 12meses s 8 dias.”

Em 2022 a média de permanéncia hospitalar foi de 8,7 dias.

Diante do perfil das pacientes internados, um maior tempo de permanência e' realmente
esperado para aqueles portadores de doenças complexas da infância. As áreas com maior
tempo de permanência em 2022 foram a ala Peixe, onde há pacientes transplantados TMO,

UTI e Cuidados Paliativos. O HCB criou o Programa Desospitaliza e, além de atuar na resolução
de questões de vulnerabilidade social, tem realizado ações com as unidades de saúde

próximas às residências desses pacientes, para seguimento do cuidado no Estado de origem,

o que possibilita a criança voltar para casa.

6.5. INANVISA 04-dados de UTI

Em atendimento à Instrução Normativa ANVISA nº4 de 24.02.2010, informa-se os indicadores
para avaliação da Unidade de Terapia Intensiva—UTI, registrados em 2022:

)r"mªmadª! . '
)

, , 31

Método decálculo
)

) Ílilledlda.
' Média

lanadez 2022

nºpacientes/dia no mês )( 100/
Taxa de ocupação operacional . % 76,6nºde leitos/dia no mes

nºóbitos no mêsx 100
Taxa de mortalidade absoluta ' . / % 4,7nº de surdos no mes

Taxa de mortalidade estimada PIMZ % 4,2
nº acientes dia .

Tempo de permanência p . / / dlas 8,8nª de saldos no mes
nºreinterna ão no mês x 100

Taxa de reinternação em 24 horas 1:, . / % 0,7nª de saldos no mes

Densidade de incidência de pneumonia nºde PAV nomêsxlOOO/ 7 0 6
associada à ventilação mecânica (PAV) nº pacientes/dia em VM nomês " '

_ , nº acientes dia em VM no mêsx 100
Taxa de utilização de ventilação mecanica (VM) p / / % 52,8

nºpacientes/dia no mês

Densidade de incidência de infecção primária de ”ºde casos novos de IPCS no mês x 1000/ .
corrente sanguínea relacionada ao acesso A 2,1

vascular central ((pcs) nºpacientes com cateter central/dia no mês
Taxa de utilização de cateter venoso central nºpacientes com cateter central/dia no mêsx 100/ % 79 2

(CVC) nºpacientes/dia no mês '
Densidade de incidência de infecções do trato nº de casos ITUno més x 1000/ X. ( O 7
urinário relacionados a cateter vesical (ITU) nºpacientes com SVD/dia no mês '

Taxa de utilização de sonda vesIcaI de demora "ª pacientes com 5vD/dia no mês X 100/ ' 30 O
(SVD) nº pacientes/dia no mês

( %
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(*) Taxa de infecção de sitio cirúrgica global: para aferição deste indicador e’ realizado pesquisa 30dias após a cirurgia. Portanto, o
percentual informado, mês a mês, refere-se ao mês anterior.

(") Tempo médio de espera para atendimento ambulatorial: o tempo de espera e' contabilizado a partir da chegada da paciente a
recepção do HCB, efinalizado nomomenta da chamada para o atendimento pelo médico. Entre estas 2 etapas acontecem várias sub
etapas, conferência do agendamento, conferência de dados de cadastro, acolhimento pela enfermagem (aferição de dados vitais e
dados antropométricas), e realização de exames pré-consulta (para casos especificos como pacientes oncológicos, portadores de
diabetes mellitus ou de cardiopatias).

(“*) Tempo médio para internação (gerenciamento de leitos):parafins de cálculo foram excluidos as solicitações externas, tendo em
vista que o HCB não tem governabilidade sobre o tempo despendido pelas unidades de saúde que compõem a Rede SES, para
liberação de transporte para os pacientes a serem internodas.

8. ASSISTENCIA FARMACEUTICAAMBULATORIAL

A Farmácia Ambulatorial tem como objetivo garantir o acesso ao medicamento para uso
domiciliar de forma segura, a partir d0 recebimento de orientações que possibilitem a

melhora na adesão à farmacoterapia prescrita. 0 HCB disponibiliza esse serviço aos seus
pacientes desde lºde fevereiro de 2012. São dispensadas medicamentos fornecidos pela SES-
DF e, em caso de desabastecimento, a SES-DF autoriza o HCB a realizar aquisição direta, com
recursos do Contrato de Gestão.

O perfil de dispensação inclui medicamentos da atenção básica, do componente especializado
e de média complexidade.

8.1. Farmácia ambulatorial: Movimentação no ano

Apresenta—se a movimentação da Farmácia Ambulatorial no ano de 2022.

,Item
,

'

,, nit/valor
Valor de medicamentos adquiridos no ano, com recursos do Contrato de Gestão, para R$ 13926159

abastecimento da Farmácia " ª ' anaI, para fins de ressarcimento pela SES-DF ' '
Número de pacientes atendidos 31.599

Número de receitas aviadas 36.513
Número de itens dispensadas 74.586

Número de unidades dispensadas (SES+ HCB) 2.345.637
Número de unidades dispensadas com recursos do Contrato de Gestão 68.842

Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF R$ 2.993.872,38
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB R$ 794.914,56

Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB R$ 3.788.786,94
Valor dos itens dispensados adquiridos e disponibilizados pela SES-DF R$ 8.963.880,19

O HCB apresentou, nos relatórios mensais:
: relação dos medicamentos e materiais dispensados pela Farmácia Ambulatorial no

mês, adquiridos com recursos d0 Contrato de Gestão. A relação traz a informação do

nome do medicamento/material, apresentação e o número de unidades dispensadas

' relação dos ”Itens adquiridos no més para dispensação pela Farmácia Ambulatorial" a

pacientes do HCB. (.

I
/
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Pessoa|

Nome completo do empregado/prestador de serviço, CPF, função, setor de trabalho,

vencimento básico, produtividade, outras verbas remuneratórias, descontos, total líquido,

natureza do vínculo.

Contratos

Nº do contrato, nome completo do contratado, CPF/CNPJ, objeto, vigência, valor total do
contrato, valor mensal do contrato.

11. EXECUÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

O Contrato de Gestão 076/2019 previa o repasse de R$ 309.431.045,88, incluso o reajuste de
7,17%, previsto a partir de outubro de 2022, conforme cláusula sexta no item 6.4,

aumentando 0 valor da parcela integral de R$ 25.331.847,13 para R$ 27.148.140,57. Até o dia

31.12.2022, não havia sido assinado termo de apostilamento ratificando este reajuste.

11.1. Relação dos valores financeiros repassados

Os repasses creditados pela SES-DF na conta BRB 060.049.869-7 do Contrato de Gestão

076/2019, referem-se a valores somente para custeio, pois o atual contrato de gestão não
contempla recursos para investimento. Com a finalidade de garantir 0 controle dos saldos, os
valores recebidos são aplicados em CDB em registros distintos e é efetivado 0 resgate de
acordo com a necessidade de pagamento dos compromissos assumidos, possibilitando a
conciliação dos valores de acordo com o seu destino.

Em 2022 ocorreram os repasses para custeio pela SES-DF (Anexo 9), totalizando
R$ 290.090.848,08 referente ao Contrato de Gestão 076/2019, sem considerar os aditivos de
emendas parlamentares e ressarcimento referente a despesas do enfrentamento de COVID—
19.

11.2. Custeio

11.2.1.Recursos

O ano de 2022 iniciou com disponibilidade financeira, para custeio, no valor de

R$ 10.671.540,77, na conta bancária 060.049.869—7 mantida junto ao BRB— Banco de Brasília,
banco oficial do Distrito Federal.

No ano houve repasses pela SES—DF, para custeio, no montante de R$ 294.088.868,05

considerando, neste valor, os repasses relativos a parcelas mensais, no valor de
R$ 290.090.848,08, os valores de reembolso de enfrentamento à COVID—19, repassados por
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Com isso, entende—se que o recebimento desse montante
para a formação da reserva técnica. ,já validado pela SES DF, contribuiria

11.4. Investimento

promovido ações no sentido de captar recursos para tal finalidade. Nesse sentido, o ano de
2022 iniciou com disponibilidade financeira de R$ 4.977.178,87, resultante da execução

financeira (saldo inicial mais repasses menos desembolsos) das emendas parlamentares
recebidas em 2021.

Cabe ressaltar que as contas bancárias específicas no Banco de Brasília—BRB para recebimento
e movimentação de recursos advindos de emendas parlamentares distritais (conta

060.053076-0) e de emendas parlamentares federais (conta 060.053077—9) foram encerradas
em julho de 2022. E, conforme o Ofício HCB/Icipe 434 — Icipe 92 (SEI 90568089) todas as
emendas parlamentares passaram a ser creditadas na conta corrente geral do contrato de
gestão (conta 060.049869-7).

Apresenta—se, abaixo, resumo de repasses recebidos por meio de créditos adicionais oriundos
de emendas parlamentares, que foram investidos em aplicações financeiras individualizadas.

Valor recebido

R$ 198.000,00 16.08.2022 ,

,Valorda
“Emenda

iEarIdMentar
BETA

R 19 000,00

109TA
R 1.479.698,00

SE./95206705
llºTA

SEI97812469

9

12 TA R$957.574,00SEI99258354

3ªTA Aquisição de equipamentos para
1 " , ,R 500.000,00 uali rca ao do centro cirur ico araSEI 100053452 5 q f ; . . . g p

army/a torácica,

Valor
desembolsado

ªdotado
Aplicªçãº recebimento

Aquisição de equipamentos paraa
qualificação das UTI:e Uls

Aquisição de equipamentos para

qualificação das unidades de
internação (enfermarias, UTI) e do

centro cirúrgico

R$ 1.479.698,00 07.10.2022 ,

Aquisição de equipamentos e materiais
R$400.000,00 permanentes para ofuncionomento do

HCB.
R$400.000,00 27.10.2022 ,

R$967.574,00 06.12.2022 R$ 0,00

R$500.000,00 05.12.2022

Aquisição de equipamentos e materiais
permanentes para qualificação da

manutenção do HCB

Em resumo, no ano de 2022, foram recebidos repasses, por meio de emendas parlamentares, \
no valor de R$ 3.545.272,00, mais rendimento de aplicações financeiras de R$ 491.838,64.
Estes valores somados ao saldo inicial de R$ 4.977.178,87, totalizam uma disponibilidade
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11.7. Associação dos Funcionários do HCB

A Associação dos Funcionários do HCB (AHCB), fundada em 17 de setembro de 2012, recebe
contribuição que é descontada dos funcionários celetistas na folha de pagamento,

considerando a autorização de cada associado no ato de sua adesão à AHCB e 0 valor é

repassado à conta bancária da Associação.

Em 2022, 0 total descontado dos funcionários associados da AHCB foi de R$ 227.487,86 e os

valores foram repassados à AHCB, conforme pode ser constatado nos extratos bancários.

11.8. Extratos bancários, DRE, Balancete Mensal e Balanço Patrimonial

Os extratos da conta bancária específica, de aplicações financeiras e de tarifas bancárias
encontram-se no Anexo 11,contemplando a movimentação mês a mês.

Apresenta-se, também:
J Anexo 12 — Demonstração do Resultado do Exercício-DRE;

./ . Anexo 13 - Balancetes Mensais;
J Anexo 14- Balanço Patrimonial (ano encerrado e anterior).

Apresenta—se, noAnexo 15,o fluxo de caixa, ou seja, valores efetivamente recebidos e valores
efetivamente pagos.

Note—se que no item Pessoa|— Pessoa|Cedido SES 0 valor está zerado, por não se tratar de
desembolso.

0 valor para desconto nas parcelas, conforme item 7.2.6 do CG 076/2019, deverá ser
informado ‘a CACGR e ao HCB "pela SUGEP até o 19dia útil do mês subsequente ao mês de
competência do pagamento”. Em 2022 foram informados e descontados os valores mensais
de custo com pessoal cedido, totalizando R$ 13.855.958,88.

O valor total dos gastos incorridos pelo HCB, para 0 CG O76/2019 em 2022 foi de
R$ 280.363.374,65, acrescido de R$ 71.185,73 referente a acordo de cooperação com as
unidades da Rede SES—DF e do valor informado pela SES—DF dos proventos dos servidores
cedidos, que em 2022 foi de R$ 13.855.958,88,totalizando R$ 294.290.519,26.

No que se refere aos desembolsos com custeio, observa—se que os gastos com lnsumos

Hospitalares totalizaram R$ 29.388.963,71.O maior desembolso foi com o grupo Pessoal, no

valor de R$ 172.681.875,71(referente a salários e encargos dos funcionários celetistas). No

grupo Outros Custos com Pessoal, o desembolso total foi de R$ 14.876.526,20. No grupo

Materiais 0 desembolso foi de R$ 9.533.706,43 e, por fim, no grupo de Gastos Gerais, com
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informações: número e ano do instrumento, nome completo do contratado, CPF ou CNPJ,

objeto, vigência, valor total do contrato e valor mensal do contrato.

11.14. Certidão do Conselho Regional de Contabilidade

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal emitiu, em 13.01.2023,Certidão de
Regularidade Profissional em nome do Sr. Aluisio Luna Damasceno, registrado naquele

Conselho sob o número DF-019717/O-0, responsável pela contabilidade d0 HCB (Anexo 21).

12. GESTÃO DE PESSOAS

Com relação 3 gestão de recursos humanos, 0 HCB obedece ao Decreto 30.136, de 5 de março
de 2009 (DODF 06.03.2009), que estabelece orientações para a gestão de pessoas em

Organizações Sociais no DF, o parecer 1.203/2011PROPES/PGDF às fls. 710/717 e as previsões
do CG 076/2019 celebrado em 20.09.2019 que, em sua cláusula 7.1.II, estabelece que a
instituição deve dispor e gerir recursos humanos suficientes e qualificados para o atingimento

de seus objetivos, seja por contratação de empregados celetistas em quadro permanente do

hospital, ou, conforme cláusula 7.2, profissionais disponibilizados pela SES—DF, a título de

cessao.

12.1. Quadro de pessoal ativo: CLT + cedidos SES-DF

Em 2022, para manutenção e funcionamento dos serviços prestados pelo HCB e considerando
a ativação de novos serviços, especialmente UTI COVID—19, foram admitidos 243 profissionais,
sendo 242 com vínculo CLT e 1cedido pela SES—DF. Dessas admissões, 190foram por motivo
de substituição e 53 por aumento de quadro, sendo que 69% do aumento de quadro deveu-

se 3 reabertura da UTI COVID—19, a pedido da SES-DF.

O HCB chegou ao final do ano de 2022 com umtotal de 1.447funcionários ativos, sendo 1.402
contratados CLT (96,9%) e 45 servidores SES-DF (3,1%) cedidos. Dentre os contratados CLT, 74
São PCDs, representando 5,3% do total.

Servidores SES-DF cedidos
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HCB ªlísiºs
12.5. Servidores cedidos pela SES-DF

Conforme mencionado em relatórios anteriores, o HCB foi construído para integrar a rede de

saúde pública distrital e, com isto, restou prevista a transferência gradual de serviços e

servidores da pediatria do Hospital de Apoio de Brasília—HAB, do Hospital de Base do Distrito

Federal—HBDF e do Hospital Materno lnfantil—HMIB, dentre outros.

O CG 076/2019, no item 4 da Cláusula 7.2 do CG 076/2019 estabelece que ”a cessão para a

organização social deve estar condicionada ao abatimento do valor da remuneração do

servidor cedido, quando do repasse do valor do Contrato de Gestão pelo Distrito Federal,

descontandose do valor contratual destinado ao pagamento de pessoal”. Dessa forma, o valor

descontado da parcela mensal do CG não pode ser considerado como despesa, pois exclui—se
do valor efetivamente executado o montante referente à remuneração do servidor cedido.

Cabe ressaltar que, de acordo com o item 6 da Cláusula 7.2 do CG 076/2019, “o valor da

remuneração do pessoal cedido ao HCB, a ser abatido do repasse do Contrato de Gestão,

deverá ser informado mensalmente a Comissão de Acompanhamento de Contratos de Gestão

e Resultados — CACGR e a Contratada, pela SUGEP, até o 19dia úti/ do mês subsequente ao
mês de competência do pagamento”.

Mensalmente 0 HCB encaminha o registro de ponto dos servidores cedidos, tanto por cópias

anexadas ao relatório de prestação de contas, quanto por ofício ao Núcleo de Pessoas da

lotação de origem de cada servidor.

Apresenta-se, no Anexo 23, relação (item XIV da cláusula 17.5 do CG 076/2019) mês a mês,

contendo nome do servidor cedido, matrícula, horas semanais cedidas pela SES—DF e a

Unidade Administrativa/lotação de origem.

12.6. Contratados CLT

O HCB apresenta à SES—DF, mensalmente, a quantidade de empregados contratados pelo
regime CLT, detalhados conforme a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), mantidos
com recursos do contrato de gestão.

No Anexo 24, apresenta-se, mês a mês, relação de contratados CLT com matrícula, nome,

cargo/função, data de admissão, remuneração e data de demissão (quando é o caso). Ao final,
destaca—se a relação dos diretores da Instituição com os salários percebidos no período.

12.6.1.Ações trabalhistas

Ao final de 2022 o Icipe/HCB tinha 13ações trabalhistas em tramitação noTRT 10é Região e 3

ações no MPT.
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HGB Gªlder.

O Icipeoportunizou, ainda, oAPG — Programa de Gestão Avançada, em parceria com a Amana-

Key, proporcionando aos 91participantes uma vivência provocativa e instigante sobre gestão,
estratégia e liderança.

12.9. Programa Qualidade de Vida

O programa de qualidade de vida no trabalho, HCB+, lançado no dia 11dejunho de 2015, tem

como objetivo promover umconjunto de ações sistematizadas e continuadas de cuidados com
a saúde, bem-estar, cultura, cidadania e lazer dos funcionários e terceiros do HCB. Abaixo, as
principais ações realizadas pelo programa em 2022:

HCB+ Cidadania:
Campanha do Agasalho para doação de 210 itens a famílias carentes;

7ª Gincana do McDia Feliz do HCB;

Projeto Relatus, uma iniciativa da Microsoft e 0 Instituto Glória, cujo objetivo é reunir

dados de mulheres e meninas que sofreram ou ainda sofrem violência para analisar,

por inteligência artificial, os relatos contados diretamente pelas vítimas por meio de

um dispositivo tecnológico, para registro dos relatos.

HCB+ Saúde:

Ambulatório ”cuidando do cuidador" - criado em janeiro de 2019, o ambulatório
"Cuidando do Cuidador” tem por objetivo do acolhimento em saúde mental dos
funcionários, no contexto do trabalho.

Além dos atendimentos individuais, foram realizados grupos de escuta qualificada dos
profissionais, trabalhando e ressignificando temas como sofrimento e dor no contexto
do trabalho.

No mês de janeiro foi realizada a ação "Janeiro Branco" de fomento às boas práticas

em saúde, com a disponibilização no HCB+, na área de saúde de 4 planners: planner
emocional, financeiro, social e físico. A ação foi divulgada por meio de uma live e teve

como objetivo incentivar nos funcionários o protagonismo pelo autocuidado em suas
vidas pessoais.

Além disso, houve a realização de palestras de temas relacionados ao ambiente

saudável, no âmbito pessoal e profissional. Na Semana da Enfermagem, a Psicologia

Clínica do Trabalho colaborou com os seguintes temas:

/ ”Comunicação Não Violenta — Aperfeiçoando a Comunicação no Trabalho"
/ ”Vamos falar sobre relação profissional e assistência segura ao paciente?"
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HCB ªidnª
. Sextas Musicais, que consiste na divulgação aos funcionários da agenda cultural da Casa

Thomas Jefferson.

HCB+ Esporte:
0 Criação do Clube de Corrida do HCB, a fim de estimular a prática de esporte e

proporcionar saúde e bem—estar aos funcionários e a participação em eventos

esportivos;
Corrida do HCB, realizada no Dia da Criança, abrangendo 100 adultos (53 funcionários)

e 120 crianças;
Participação de funcionários na Maratona Monumental de Brasília, representando o

HCB;
Participação de funcionários no Passeio Ciclístico da PRF-Polícia Rodoviária Federal,

representando 0 HCB;

Parceria firmada com a Academia Buriti, sem custo para 0 HCB, a fim de incentivar a
prática de atividades físicas e promover mais qualidade de vida aos funcionários do HCB.

12.10. CIPA

Em 21 de março de 2022 foi realizada a cerimônia de posse dos funcionários da CIPA—

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes — gestão 2022/2023.

Em outubro de 2022 foi realizada a nª Semana Interna de Prevenção de Acidentes no

Trabalho —SIPAT do HCB.

12.11. Dados Funcionais — Proporcionalidade por Sexo

O HCB encerrou 2022 com um percentual de 77% de profissionais do sexo feminino e de 23%
do sexo masculino.

saxo Masmlltió

Sexo
Feminino

1.112
7796

LJ- rªiar,

12.12. Dados Funcionais — Escolaridade

O grau de escolaridade dos funcionários e uma informação importante que indica o alto nível

de qualificação técnica e de gestão que se encontra o HCB. Em 2022 o percentual com

,,,, Aª
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HQ? @5223
Projeto de Conscientização: Minuto da Prevenção
Com intuito de realizar ações de prevenção,em 2022 foi criado o Projeto Minuto da Prevenção

para um diálogo com a equipe da Brigada sobre assuntos pertinentes a Prevenção de
Incêndios. Foram abordados os temas:

. Conhecendo a brigada contra incêndio e sua importância na edificação;- Extintores e classes de Incêndio;
o Brigada Voluntária;

' Como Acionar a Brigada de incêndio em caso de emergência;
I Manter desobstruidos os preventivos fixos/ móveis (hidrantes e extintores) e saídas

de emergências; e

. Conduta correta no uso dos elevadores e acionamento da brigada em emergências.

12.14. Avaliação de desempenho

O Programa Anual de Avaliação de Desempenho teve seu lº Ciclo realizado em 2019. Os

funcionários foram avaliados nas competências essenciais, individuais, funcionais, técnicas e

gerenciais (para os gestores).

0 2ª Ciclo de avaliação de desempenho, realizado de setembro/2020 a janeiro/2021,
abrangeu competências individuais e funcionais para os funcionários e os gestores foram

avaliados nas competências gerenciais.

O 39 Ciclo de avaliação de desempenho está previsto para ser realizado em 2023 e está em
fase de planejamento.

12.15. Ambientação de funcionários

Todos os admitidos pelo Icipe/HCB são convidados a participar de uma ambientação, visando
integrar e engajar o novo funcionário na Instituição. O treinamento está estruturado em
módulos, buscando melhor apreensão do conteúdo e aborda os seguintes assuntos: história
do Icipe/HCB, missão, visão e valores, modelo de atendimento (especialidades e
procedimentos), orientações gerais sobre o contrato de gestão,o modelo do SUS, informações

sobre os processos de recursos humanos, direitos e deveres do funcionário, código de
vestimenta, saúde e segurança do trabalhador, orientações a respeito do serviço de controle
de infecção, LGPD e, por fim, orientações sobre o relacionamento com a imprensa e uso de

mídias sociais.

Em 2022, foram realizadas 33 turmas de ambientação de novos funcionários no HCB,

abrangendo o total de 243 participantes.
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H93 Gírias.
2.18. Programa de Diversidade e Inclusão

O Programa de Diversidade e Inclusão tem por objetivo promover um ambiente de trabalho
inclusivo, livre de estereótipos, preconceitos e discriminação por orientação sexual e

identidade de gênero, etnia, deficiência, geração, que garanta oportunidades e direitos

igualitários, acolhendo, respeitando e valorizando as diferenças dos usuários e funcionários
do HCB à luz da politica de humanização.

Em 2022, o HCB implementou uma Oficina de Libras, com carga horária de 24h, com o intuito

de desenvolver os funcionários que atuam diretamente no atendimento aos usuários e que
fazem parte de equipes que tenham pessoas com deficiência auditiva, familiarizando os

participantes na comunicação básica da Língua Brasileira de Sinais e proporcionando atitude

inclusiva nos espaços administrativos e assistenciais. Foram capacitados 9 funcionários, de

março a julho/2022.

Além disso, 0 HCB deu continuidade à ação PCD — Podemos com Dedicação, promovendo a

escuta qualificada de 23 funcionários PCDs do eixo administrativo com o objetivo de

compreender a adaptabilidade ao trabalho e as necessidades de melhoria de desempenho

e/ou aperfeiçoamento profissional.

12.19. Limite de gastos com pessoal

O Contrato de Gestão 076/2019 estabelece no item 17.1.14 "Observar, na contratação e
gestão de recursos humanos, os requisitos e parâmetros previstos na legislação pertinente,

sendo permitido, dada a especificidade dos serviços realizados, o limite das despesas com
salários e encargos em ate' 70% do valor de custeio anual,-”.

Por outro lado, o item 7.2.4, que regula a cessão de servidores da SES-DF ao HCB/ICIPE,
estabelece que ”A cessão para a organização social deve estar condicionada ao abatimento
do valor da remuneração do servidor cedido, quando do repasse do valor do Contrato de

Gestão pelo Distrito Federal, descontando-se do valor contratual destinado ao pagamento de

pessoa/;”

Assim, visando atender ao disposto no CG 076/2019 e na Lei Complementar nº 101/2000,para
calcular o limite de despesas com pessoal, 0 Icipe/HCB procede da seguinte forma:

a) Aplica a metodologia conferida pelo artigo 18da LRF, que estabelece que a série anual
é resultado dos valores gastos com pessoal no mês de referência, somado a estes

gastos nos 11meses anteriores,
b) A data inicial para cálculo do limite das despesas com pessoal é 20 de setembro de

2019, data de assinatura e início da vigência do CG 076/2019;
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com fornecimento de_ todos os insumos e reposição de peças originais, além dos

serviços de instalação, manutenção, assistência e pessoal técnico especializado dos

equipamentos para atender as demandas do HCB;

- Contratação de empresa para fornecimento de licenças de solução de Bussiness
Intelligence e consultoria especializada sob demanda para gerar modelos de

indicadores para auxílio no desenvolvimento de geração de informação estratégica e

indicadores à gestão do HCB;

. Aquisição de certificado digital SSL visando garantir a identificação, privacidade e

integridade dos dados que trafegam no domínio do HCB através de seus sistemas,
serviços e aplicações;

. Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção e

reposição de peças de impressoras de diversos modelos de propriedade do HCB.

A administração da TI agrega questões sobre governança, gestão do parque tecnológico e da
informação, tais como contratações de soluções de TI, gestão de projetos, normatização e
otimização de processos, segurança da informação, condições de uso dos serviços em TI,
dentre outras ações.

A sustentação de TI, também conhecida como infraestrutura de TI, é um serviço que envolve

o gerenciamento de todos os componentes da instituição, possibilitando a automatização de

processos, procedimentos e 0 acompanhamento de forma adequada. Isso resulta na

simplificação dos trâmites internos, agilidade nos atendimentos, redução de falhas e

otimização de tempo buscando, dessa forma, garantir a estabilidade e o alto desempenho da
infraestrutura de TI. Com o aumento do uso de novas tecnologias na saúde e no dia a dia,

torna—se cada vez mais importante este instrumento no ambiente organizacional e essa

atividade passou a desempenhar um papel estratégico para as instituições ao longo dos
últimos anos. Neste aspecto o HCB mantém esforços diários em manter o parque tecnológico
em perfeito funcionamento realizando, dentro das melhores práticas de mercado,

atualizações, configurações e evoluções nos diversos equipamentos da instituição.

A gestão da infraestrutura de TI contempla a manutenção e operação do hardware, sistemas
de telecomunicação e transmissão de dados, processamento e armazenamento de dados,
softwares, aplicativos e equipamentos de uso final.

O suporte ao usuário, ponto forte na questão da prestação de serviços ao usuário final, cuida
da sustentação tecnológica física e lógica, atendimento e gestão dos serviços de infraestrutura

de TI providos pela supervisão de infra.

A segurança da Informação também entra como processo chave e aborda questões sobre o

uso aceitável de recursos, classificação da informação, aplicação de soluções em segurança

cibernética, dentre outras ações que garantam a disponibilidade, privacidade, integridade e

confidencialidade das informações.

Relatório de Gestão 2022 - página 57de 72 C,



32ap85mªpª-zzaz091539 ªpªllºw/ªti

'121131p %OOI0251n111su12 131u2w313d2dowoo12q232212d5393n105 apo2§21u3w31dw12u
’0252w101u1 2p3p2p1o11u31n2 2opu11u2123'1211310025231111133 213ds12uo1ss11o1d sop0A1552w

osn020112133101’e1ue1oed op25u21n335opu2u0131odo1d’50553301dopu2211132’512uo13213do
so1sno3p025np31opu32211 'AW2we1s1s 022p21331u12u131p3w3131 2w31u2wGDH()

'seuuojemd52513A1p 1005211312 ap01Au3op3A1sn1ou1ep2p111q1ssod woo

’025133p 3p2p2wo1212dspmoqusop3p31u21suooo1u3wn2 0woo2p2311113/1 1353p13A1ssod
30252p11osu03 essa'sop211n531 3p3123511021533 eu121ou3133 o1od2221w1x2w 3nbo’21n33s
32p22112w1o1u1 ’2p1d21s12w2w1013p50p2311112nb sopepopu32211'oo1121o1u2nb03133121153

13A1u weo1u210251oep 3p2p2w01221ou31o113 2opu21u3wn2'52312311u35395213101
3sosseoo1d soopu21sn12 3opu251A312nu11u03 SDHoo13101d3553p01u3w1331np2w2 owo3

'seg1ped3
seoueop250p2u0132131 sopn153’swo33d13u11¢1 ou3nb3d1211d50H owoo’sego1n1115u1 5211no

woo2113312d we'weqw21opu2331dw3'apnesepsopepsoe021533353932w101u1o2p2p1o
020pu2A31210—535 2p’3p112501u12w1o12121d 2213e1u13501112q2113553'53p2p1un11odo 5211no

3so1sno3p023np31'521uoo3p0252153101'e1u3132d op25u21n335'01uew21211 ou213u3133x3
2opueoan’52w31s1s sou52p2u322w12segoew1o1u1 we52p1znp2111211dsoH op0112ueo
op52A11oeds13d seru2211’so1o033u3p21ou331131u123111u31s 3nb‘1g-aou3511/31u1 sseu1sng o

‘021533 ap01211u03 opselamsep31011uoo1012w3o1u3w21n1213p sopep3p2p23111un

021533'soo1u11oso1ooo101d ap31011003’0311n3d2131ou21d op03112w3151s31011uoo’31ue132d op
oo1ug113130112n1u01d—d3d op02321nw10131 2owoo‘50/111150dsop211nse1exno110553301d assa

'5231252p025213d0 eu23u21n3es
23313235213121’52d21e221w11o 3nbo'53p2p112uo1oun152/10u 3p0331dw3351213113133 sopep

ap02322111q1uods1p ’52u1101 3p0232wo1n25213e11uep'segoeSEAOUweopu211n531'121211d5011
021533 ap21u3w211e125013podessapso113w212d 3soxn11'5osseoo1d 50p02511131 2woo
’2w31s15 op3p2p11n12w 301u3w1pu312 ou21ou31eoxe 2opueoan3n33s931-1 o“02321u21dw1

2nsapsapsouevzzozweopu2131dwo3“IHOSAW0215393p2w3151s 0’12u0132u0p2313w
opse1ou13w50pwnop213p15uoo121211d5011 0215333p2w31s15 ono1op2931-1 o8102w31

mos/(w-121211dso1-1 0252w101u1 3p2w31s1s —SIHo25n1os

'53121n111s12w3p 3se1u31oed sopsopep50225u21n335

1012w0231n111su1 2opu32211’uo11uaAa1d 5507ama—dm3p023n1os 2p02522111ew212d 2
sop2u013213150553301d sopo1u3w1331np2w2 o3025n10/13 2woo’osnod31we301uew1Aow

we’osnweo1u2nbu3513A15ues sopepopueanb0|q 3opu213313p’opu21o11uow 3sopep
ap023211x3 ap539551wsu211 nosopep3p53932101115131115500opu2d1oe1u2 'sopepap2p13d3p

023ue/131d 3p5393252s12w2pu1235-2510131’23u21n335 2opu2211011d’31u3113A2w53w2553N

ªbleaõiil



1:193 @icipe

Foi finalizada a implantação da plataforma de compras e cotações, automatizando 0 processo
de compras integrado ao sistema MV, permitindo compras diretas pelas plataformas de

compras web, possibilitando a utilização dos recursos de qualificação de fornecedores, análise

de propostas, parecer técnico, entre outras funcionalidades, otimizando o processo de

aquisição, trazendo ainda mais segurançae transparência.

Implementação do Sistema Sênior— Gestão de Pessoas

Em 2022 iniciou-se a reta final da implantação do sistema de gestão integrada de recursos
humanos, iniciada em 2019, com a entrada em produção do módulo de recrutamento e

seleção seguindo as regras do manual de Recrutamento e Seleção do HCB.

Website

Em 2022 foi finalizada a melhoria de diversos aspectos do site institucional, com a adequação

da ferramenta a premissas da LGPD, bem como desenvolvimento de novas funcionalidades
para 0 Website 2 Intranet com intuito de garantir a continuidade e atualização dos recursos,

alinhando—os com as melhores práticas de segurança, disponibilidade e performance.

14. ENSINO E PESQUISA

0 CG 076/2019 prevê que 0 HCB deve atuar "como polo de pesquisa científica, apoio,
treinamento, formação e capacitação de profissionais de saúde de nível superior, cedidos ou
contratados pela entidade, seja durante a graduação ou a pós-graduação (atendidos através
de estágios, residência em saúde ou outras modalidades de educação complementar), de

maneira articulada com a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde — FEPECS."

14.1. Secretaria Acadêmica e COREME

No ano de 2022 foram ofertadas 364 vagas de estágio de residência. Foram recebidos 269
internos de medicina e 597 estagiários.

14.2. Educação na Saúde

Conforme cláusula 17.1.17 do CG 076/2019, cabe ao HCB: ”Promover ações de capacitação,
treinamento e desenvolvimento dos profissionais contratados e cedidos para execução do
presente Contrato de Gestão;".

Em 2022 foram realizadas 324ações de educação na saúde (educação permanente e educação

continuada na saúde) para os profissionais contratados e servidores cedidos, que foram _

descritas mês a mês, nos relatórios mensais, acompanhadas das listas de presença e
certificados.
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Submissão ao CNPq

No ano de 2022,1projeto de pesquisa, liderado por pesquisador do HCB,foi contemplado em
edital de fomento à pesquisa: ”Desenvolvimento de um painel genético para detecção de
alterações moleculares p05 erros inatos da imunidade e falências medulares por

sequenciamento de nova geração. Pesquisador: Isis Maria Quezado Soares Magalhães;
Processo: 406664/2022—6, CNPq/MS—SCTIE-DECIT Nº 50/2022 Edital nº º 50, de 26 de julho de
2022. Valor de R$ 974.920,00."

14.5. Visitas Técnicas

No ano de 2022 foram recebidas 218 pessoas em visitas técnicas para conhecer o
funcionamento do hospital.

14.6. Produção científica

No Anexo 25 apresenta—se a produção cientifica/publicações realizadas pela equipe HCB.

No ano de 2022 houve um total de 49 publicações produzidas pelos colaboradores da
Instituição: artigos de periódicos, capítulos de livros, livro e trabalhos publicados em anais de

eventos científicos.

15.COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E EVENTOS

15.1. Comunicação

Em 20220 HCB teve larga cobertura nos meios de comunicação do Distrito Federal e foi

mencionado em pelo menos 280 matérias, divulgadas nos veículos impressos, TV, rádio e
Internet. O HCB foi mencionado em matérias de alcance nacional ao ser incluído no ranking

dos melhores hospitais públicos do Brasil.

Dentre as matérias e notas que faziam referência ao Hospital destaca-se: disponibilidade de
leitos para tratamento de pacientes com COVID-19 no DF, câncer infanto juvenil, instalação
de ressonância magnética no HCB e campanhas de mobilização organizadas pelas famílias de

pacientes, dentre outros.

15.2. Redes sociais

Facebook
Em 2022 0 número de seguidores da página do HCB no Facebook foi de 22.135. Esse resultado
foi obtido de forma orgânica. & ,

”jª' J
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No ano de 2022 houve 57 publicações, 189 novos inscritos, 2.610 visualizações com mais de

295 horas de exibição (vídeos de capacitações internas e público externo). O projeto

HCB+Ciência contempla a realização de 7 lives e 12 publicações de vídeos com os temas:

Cuidados Paliativos, Autismo e Tumores Cerebrais, dentre outros.

Linkedin

Em 2022 o número de seguidores da página do HCB no Linkedin foi de 12.912.

A publicação com maior taxa de engajamento (20,84%) foi referente a divulgação, em
novembro, de vagas no HCB.

Homepage

Inaugurado em maio de 2013, o site do HCB (www.hcb.org.br) recebeu, no ano de
2022, 2.164.737 visitas. As páginas mais visitadas foram: Trabalhe conosco, Área do paciente

e Notícias.

15.3. Eventos e visitas

O HCB divulga os eventos realizados pela instituição e as visitas recebidas no sitio

www.bcb.ora.br/eventos/outros-eventosz

16.PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Cláusula 17.5.1.XVII do CG 076/2019 prevê a apresentação, até o dia 28 de fevereiro, de
”Lista atualizada do patrimônio do CONTRATADOe seus dirigentes pormeio da apresentação
de cópia do recebido do Imposto de Renda pessoajuridica efísica do exercíciofiscal anterior.”
Assim, junta-se, no Anexo 26 os comprovantes solicitados, referentes ao presidente e ao
vice-presidente do Icipe, ressaltando que as informações são sujeitas ao sigilo fiscal.

Esclarece-se que o Icipe, pessoa jurídica, por se tratar de instituição sem fins lucrativos, está
isenta de declaração de Imposto de Renda e que o balanço patrimonial da instituição, contido
no anexo 14deste relatório, comprova a inexistência de patrimônio próprio.

17. OUTRAS INFORMAÇOES

17.1. Segurança do Paciente e Gerenciamento de Riscos

A Segurança do Paciente é um dos seis atributos da qualidade do cuidado e, segundo a RDC
nª 36/2013, 0 NSP-Núcleo de Segurança do Paciente é "a instância do serviço de saúde criada

,x

AA,
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Palestra sobre Cultura de Segurança

Em comemoração ao Dia Mundial de Segurança do Paciente o HCB promoveu, em setembro,

palestra sobre Cultura de Segurança do Paciente, que foi ministrada por uma representante

da Gerência de Risco da Vigilância Sanitária (GRSS).

Campanha de Prevenção e Tratamento de Sepse

Dia 13de setembro é o Dia Mundial da Sepse.O HCB promoveu uma campanha com o objetivo

de alertar os profissionais de saúde acerca dos sinais e sintomas de sepse em crianças

internadas bem como orientar o tratamento adequado orientado no protocolo. Foram

realizadas palestras e ações educativas.

Tratar sobre esse tema sob o prisma pediátrico é essencial, já que, segundo o documento da

Sociedade Brasileira de Pediatria, a mortalidade por sepse de crianças varia de 4% a 50%,

sendo a maior parte atribuída a choque séptico refratário e/ou sindrome de disfunção de
múltiplos órgãos e sistemas, quadros que se desenvolvem nas primeiras 48 a 72 horas do

tratamento.

Palestra sobre Segurança da Terapia Nutricional Parenteral
Visando 0 cumprimento do Plano de Segurança do Paciente de 2022, em setembro foi

ministrada palestra sobre segurança nas terapias nutricionais parenterais.

Campanha de Cirurgia Segura

Em setembro o HCB realizou campanha de cirurgia segura com o intuito de despertar a
consciência do profissional que atua na assistência cirúrgica para o compromisso de assegurar

que elementos—chave como o check listde cirurgia segura sejam incorporados dentro da rotina

da sala de operações, minimizando as chances de erros no procedimento cirúrgico.

Campanha de Tecnovigilância
Em outubro foi realizada campanha de tecnovigilância. A ação contou com grande
sensibilização sobre o tema para abordagem do fluxo de tecnovigilância e divulgação do

protocolo, além de um conjunto de palestras.

17.2. Gestão da Qualidade

A Gestão da Qualidade visa contribuir para a melhoria contínua dos processos e uniformização

dos procedimentos e instrumentos de trabalho que normatizam as práticas no HCB, buscando
a melhoria contínua e a garantia de uma assistência qualificada, humanizada e resolutiva e se

desdobra na gestão: estratégica, por processos, de documentos, de projetos, de auditoria, de
indicadores e de resultados.
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Quando da apresentação do Plano de Trabalho, em 2018, 0 HCB encontrava-se em franco
processo de ativação de serviços, o que traria impactos no perfil de aquisições, contratações,

consumo e custos, se comparado aos últimos 7 anos em que o lcipe esteve na gestão do
Hospital, além de considerável mudança nos aspectos assistenciais, no que tange ao perfil de
internações, tempo médio de permanência, perfil microbiológico entre outras variáveis.

O estabelecimento de uma linha de base que permitisse situar o Hospital em relação a esses

quesitos seria imprescindível para estabelecer condições de avaliar seu desempenho. Dessa

forma, a proposição de metas do lcipe levou em conta o histórico dos anos em que esteve na
gestão do HCB e as perspectivas e projeções para os próximos anos.

As metas estabelecidas pelo Icipe são permanentemente monitoradas e avaliadas
periodicamente, com o intuito de revisão e adequação ao longo dos anos subsequentes do

Contrato de Gestão, adequando—as à realidade e considerando a série histórica construída.
Apresenta-se, a seguir, as metas assumidas pelo Icipe referentes ao ano 1, ano 2 e ano 3 da

execução do Contrato de Gestão-CG SES-DF 076/2019, ressaltando que os dados são
computados quando do aniversário do contrato de gestão, ou seja, em setembro de cada ano.

17.5. Metas vinculadas aos aspectos Econômicos

17.5.1.Captar recursos financeiros não oriundos do Contrato de Gestão, desonerando o
Estado, destinados à realização de projetos e ações que beneficiem pacientes, usuários e

funcionários em conformidade ao estabelecido no Contrato de Gestão e Projeto Básico.
Meta 5 anos: captação minimo de R$ 2.500.000,00

'Ano Meta Realizado
1 — R$ 500.000,00 R$ 521.334,68

2 R$ 500.000,00 R$ 3.366.112,98

3 R$ 500.000,00 R$ 5.510.909,24

17.5.2.Manter índice de custos com pessoal conforme prevê o Contrato de Gestão
Meta 5 anos: 570%

Ana Rita Realizado
1 S 67% 57,4%
2 S 68% 59,4%
3 S 69% 59,6%

17.5.3.Rea|izar projetos e ações com foco na disseminação da cultura de otimização de

recursos, redução de desperdícios e custos

Meta 5anos: pelo menos 5 projetos

Relatório de Gestão 2022 » página 67 de 72



AZ2ap89vu,/59d -zzozOQJSBQ apduma/ay

(st-amoo
eiuiapuedeiadseisodwg%E'8T%9I5E

53p2p1no111p)513A25uod531
nosexuegoed salad

(.33s12d115_%Q'GT%STSZ
w2101501110w512013u11¢1%9'8'!%OZSI
sqoopezueauaewouv

%OZS:soup5013W
1e110121nqw2

3p2p1A11np01d e0pu210L11ew'211nsuoo e31u3132d opows1e1u35q2 3pexe;esznpau's'g'u

%9'ze%08ze
%O'SG%SL2Z
%Z'SG%OLEI

anªlisºu,

'

feaw,,,ouv

%06E:souo5BMW
50p13313q21se 31ue132d opeóuemãas 3p501030101"! 502ogsapee121uewnv'z-9'u:

52151121oed53 soeseunsuoawoo
’31u21suooomewequedwooz

111321113 3nb15011135313A

3103w2p1l13p101u3w212113p%ZS
so1ooo101d 10dsopeuuedwoae

ogse523111913 seãuaop

%ZIÍE

apsaJopEuod’211012111,,I

enswe‘025SDHopA67%TIZZ
soam:121031125e1u21100w1%I'17%01EI

— .»sqoºpeziieªueªw'ºuV' ,

%5:?:souo5013W
0119121nqw2 ou52p2211ee1

52o1p3wse11nsuoo ap12101 o31qos211nsuooe113w11d 3p02510110111 2121uewnv'I-9-u

s12uo1oe13doSOIDBdSE SOESBPE|I13UMSEJBW'9'L'I:

(oiuawepue103),,saposu3puoo 3stamp/dsonãpapagitam/un a0950MB?”
"ti/1113103 ogjnwawuoap0ernusosadsapapopjnpay,,ZIE

(220:weop1npuoo1,,13dod 0132,,:21o2w123IIZ

“'soo1spldoeu11un apogia/ndiuowapapapjunown1113[111-JenaIII
agóazi/unaasapn1d11/11u1 casa;/apoluacuaz/a/iwdn 10d01w0u033,,

"
exalam

'

'iope'zueau
'

,“thouv

Sªbiaaai-|



HGB ªçªº?

17.6.4.Elaborar e implementar Diretrizes Clínicas, de Atenção Interdisciplinar, de acordo
com a configuração do perfil epidemiológico do HCB

Meta 5anos: 15novas diretrizes

Ana _,Meta . Realizado Diretrizes/ Protocolos clinicos Interdisciplinaresgerenciados
Alergia alimentar
Cardioancologia

Doença desmielinizanre
1 3 7 Doença de Kawasaki

Estenose esofágica
Insuficiência intestinal
Terapia nutricional

PneumoniaAguda Comunitária
Hemorragia DigestivaAlto

Hérnia Ingulnal
Apendicite Aguda

Hidrocefalio
Sindrome de Lise Tumoral

Prevenção de Toxicidade relacionadaao uso de Metotrexato em esquemas de altas doses
Sec/ação e Analgesia na UTI

Protocolo de infecçãofúngica invasiva
Protocolo gerenciado cateter central de inserção periférca (PICC)

Protocolo de manutenção da normotermia intra-operatória
Protocolo de náuseas e vômitos nopós operatório

Protocolo de prevenção de lesãoporpressão
Protocolo de prevenção de quedas

Protocolo de prevenção e manejo do suicídio
Protocolo de controle da dor nopós operatório

17.6.5.Garantir que o tempo de espera para atendimento ambulatorial seja inferior a 2

horas (120 minutos)

Meta 5anos: 2 80% (dos atendimentos têm tempo de espera inferior a 2 horas)

Ano Meta Realizado
1 z 70% média de 90 minutos

2 2 72% média de 83 minutos
3 z 75% média de 74 minutos

17.6.6.Garantir o monitoramento dos indicadores previstos para gerenciamento das linhas
do cuidado
Meta 5 anos: e 90%

Ano Meta Realizado
1 2 70% 100%
2 a 75% 100%

r 3 [ z 80% 100% 41

“»“,
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HÇB (Bicipe

17.7.4.Diminuir 0 tempo médio para liberaçãodo leito para internação (processo vinculado
ao gerenciamento de leitos e hotelaria)
Meta 5anos: 52 horas

Alfiº Meta Realizado
1 s 4 horas média de 45 minutos

2 s 3,5 horas média de 35 minutos

3 s 3 horas média de 46,2 minutos

17.7.5.Aumentar a execução do programa de manutenção preventiva de equipamentos em
relação ao cumprimento dos prazos estabelecidos.

Para melhor elucidação e monitoramento, esta meta foi dividida em dois indicadores:

a) % de execução do programa de manutenção preventiva dos equipamentos

— PREDIAL (geradores e transformadores de energia, nobreaks, aparelhos de ar condicionado
e bombas de pressurização, dentre outros)
Meta 5anos: 2 80% realizada conforme cronograma

Ano '1;Mina Reallzado
1 e 65% 100%

2 z 70% 95%
3 e 72% 93%

b) % de execução do programa de manutenção preventiva dos equipamentos — MÉDICO

HOSPITALARES (aparelho anestesia, aspirador cirúrgico, berço e cama, dentre outros)
Meta 5anos: 2 80% realizado conforme cronograma

Ano Meta Realizado
1 e 65% 94%
2 z 70% 85%

3 2 72% 74%

17.7.6.Reduzir o tempo médio para aquisições e contratações
Meta 5anos: 540 dias

Ano Meta Realizado 4)
1 S 60 dias 60 dias

555 dies 50 dias2

I: ( s 50 dias 35 dias
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