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1. APRESENTAÇÃO

O Icipe
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada — Icipe,associação de direito privado,
sem fins econômicos ou lucrativos, foi criado em 22.05.2009 pela Associação Brasileira de
Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias — Abrace, com O
Objetivo de promover assistência à saúde,mediante a prestação de serviços hospitalares e
ambulatoriais,com ênfase também no desenvolvimento de ensino e pesquisa em saúde.

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 (Decreto34.155, 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.

2. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta os dados relativos à prestação de contas de receitas e dos gastos
efetivamente realizados nO mês de julho 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 Brasília José Alencar — HCB” conforme estipulado no Contrato de
Gestão—CG SES—DF nº 076/2019. QR
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3. ATIVIDADES,OCORRÉNCIAS E OUTROSASPECTOS RELEVANTES

3.1. Portaria MS 3.049/2022 - habilita o HCB como unidade de alta complexidade em
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 dasAções e Serviços Públicosde Saúde -Grupo deAtenção
Especializada a ser incorporado ao limite financeiro de Média eAlta Complexidade - MAC do
Distrito Federal.

3.2. Convênios firmados

No mês de julho de 2022 foi assinado um novo convênio com a Faculdade Projeção.

Todas as 46 parcerias vigentes visam a cooperação técnico—cientifica institucional nas áreas
de atuação convergentes das instituições.

3.3. Economiagerada após negociação do HCB

O HCB se empenha em realizar negociações constantes com fornecedores, buscando com
isso uma economia cada vez maior e melhor aplicação dos recursos públicos. No mês foi
gerada economia de R$ 217.413,03, fruto de negociações após O fechamento de novos
processos e em renovações contratuais,em que se Obteve descontos:

\/ na aquisição de bens e serviços:R$ 156.816,01;e
f em termos aditivos a contratos:R$ 60.597,02.

3.4. Parceria com a sociedade civil

Voluntariado
O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria
com a Abrace, que faz captação de pessoas e treinamento.Após recebidos pela Abrace, os
voluntários são encaminhados ao HCB, onde recebem treinamento específico para
desempenhar atividades em um dos treze grupos de atuação.

Os voluntários atuam nos seguintes projetos: 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, ç;
Doutorescom Riso, Posso Ajudar?l, Sinfonia da Saúde e Terapias Integrativas— Reiki. ‘.",\11“ x

I
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Em julho de 2022, 141voluntários atuaram presencialmente no HCB.

Pedagogia hospitalar
O brincar é essencial à saúde e ao desenvolvimento infantil, sendo mantido no período em
que a criança ou adolescente necessita de internação no Hospital da Criança de Brasília, em
atividades lúdicas e pedagógicas, que envolvem voluntários, funcionários e estagiários. No
mês de julho de 2022 O eixo temático escolhido para as atividades lúdicas foi: ”Reduzindo,
Reutilizando e Reciclando para um futuro melhor!". No més, foram recebidos 12estagiários
do curso de pedagogia da Universidade de Brasília (UnB).

3.5. Classe hospitalar

A portaria conjunta nº 9,de 20 de julho de 2021 dispõe sobre a cooperação mútua entre a
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE—DF)e a Secretaria de Estado de
Saúde do Distrito Federal (SES-DF),visando a oferta deAtendimento Educacional Hospitalar
— Classes Hospitalares às crianças da educação infantil e às crianças e adolescentes dos anos
iniciais dO ensino fundamental, incluídos os diagnosticados com deficiência, com matrícula
ativa e impossibilitados de frequentar as unidades escolares de origem. Para efetivar o
disposto nessa Portaria,foi designada uma professora da SEE-DF,que está à frente da Classe
Hospitalar no HCB desde 26 de abril de 2022. Em julho de 2022 (de4 a 7 de julho)foram
realizados 9 atendimentos.No periodo de 11a 29 houve o recesso escolar da SEE—DF.

4. ASSISTENCIAL

4.1. Metas Quantitativas

As metas quantitativas estão divididas em 12grupos,que representam os serviços prestados
no Hospital e estão descritos na Cláusula 11.2 do CG 076/2019. Conforme previsto na
Cláusula 11.4.III, ”Asmetas quantitativas deAssistência ambulatorialforam calculadaspara
22 (vintee dois) dias, como média de dias Úteis de um mês, por essa razão deverão ser
adequadas todos osmeses, conformea quantidade de dias úteis de cada um.”

Demonstra—se abaixo O relatório consolidado, conforme previsto na Cláusula 12.2.I do CG,
com o quantitativo de produção apurada no mês,informando que foram computados21
dias úteis.

Gruposde Assistência Meta Realizado % Pontuação
Assistência Ambulatorial
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades 7.738 5.753 74,3 32

GRUPO ll - Assisténcia Complementar Essencial 4.967 4.717 95,0 23
GRUPO III - Procedimentos Especializados 1.472 1.837 124,8 252
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos 803 807 100,5 10
GRUPO V - Exames Laboratoriais 22.812 24.805 108,7 85
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GRUPO VI - Exames de Bioimagem 1.428 1.639 114,8 44
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia 62 45 72,6 11
Assistência Hospitalar
GRUPO VIII — Saidas Hospitalares 476 440 92,4 203

GRUPO IX- Diárias de UTI 855 1.213 141,9 288
GRUPO X - Diárias de Cuidados Paliativos 126 165 131,0 12
GRUPO XI- Cirurgias 248 304 122,6 96
GRUPO XII — Transplantes 3 3 100,0 15

Pontos 1.071

Tele consulta
Os estudos têm mostrado que a modalidade de tele consulta traz beneficios para a

população, pois complementa a atenção presencial, para orientação e continuidade
terapêutica. Em julho de 2022, do total de consultas realizadas, 597 foram tele consultas,
sendo:
/ 295 consultas médicas; e
J 302 consultas de assistência complementar essencial.

Exames suspensos
Conforme relatado em relatórios anteriores, o equipamento para realização de Doppler
Transcraniano apresentou defeito irrecuperável,o que ocasionou a suspensãodo exameem
questão. No entanto, foi celebrado contrato com clinica externa para prestação desse
serviço e,no mês,foram realizados 15 exames.

4.2. Metas Qualitativas

”As metas qualitativas buscam mensurar o desempenho médico-assistencial, o alcance de
objetivos de organização e a eficácia administrativa. Os indicadores apresentados
representam os critérios estabelecidos e pactuadas entre os representantes da SES-DFe do
Hospital da Criança de Brasilia José Alencar — HCB, os quais podem ser modificados, de
comum acordo.” (Cláusula11.3 do CG 076/2019).

Abaixo apresenta-se relatório consolidado das metas qualitativas,o que foi realizado no mês
e a pontuação para cada um dos indicadores (Cláusula12.2.I do CG 076/2019).

Indicador Meta Realizado Pontos
Disponibilizar 100%dos procedimentos
pactuadas por intermédio da Central de Disponibilizado 100

Regulação da SES-DF

Procedimentos para a Central
de Regulação da SES-DF

Satisfação dos Familiares de Garantir a satisfação dos responsáveis e 98 6V 100
Pacientes do Hospital familiares2 75%de bom + ótimo ' º

Garantir a satisfação das crianças e
Satisfação dos Pacientes adolescentes pacientes dO Hospital 2 75% 98,8% 200

de bom + ótimo
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Dar encaminhamento adequado a 80%dasOuvidoria . N 98,2% 100manifestaçoes apresentadas
" , _ Manter a taxa de ISC cirurgias limpas

Taxa de Infecçao de Sitio , . , __ , , (hermorraflas) dos ultimos 12meses 0,3% 100Cirurgico (ISC) . . .Inferior ou Igual a 1,0%

Densidade de infecção de . , _
, _ Manter a densrdade de IAVC nos ultimoscorrente sangumea assocuada a . , , 2,0%0 10012meses Inferior ou igual a 20%:cateter venoso central (IAVC)
N

_ Manter a média de ocupação hospitalarTaxa de Ocupaçao Hospitalar 71,3% 80
275%

Taxa de Ocupação Manter a média de ocupação dos 68,3% 80
Ambulatorial consultórios médicos a 75% (*)
Média de Permanência Manter a média de permanência hospitalar 8,8 80
Hospitalar dos últimos 12meses S 8 dias (**)

Pontos 94o
(*)Emjulho,houve queda na taxa de ocupação dos consultórios, devido aférias escolares efériasdos médicos;
(**)Diante do perfil dos pacientes internados, um maior tempo de permanência e' realmente esperado para aqueles
portadores de doenças complexasda infância.As áreas que apresentaram maior tempo depermanência, no mês,foram
a internação clinica, naAla Golfinho, ondehá pacientes acompanhadospela nefrologia em terapia de substituição renal.
O HCB criou o Programa Desospitaliza e tem realizado ações com as unidades das cidadesde domicílio desses pacientes,
além de atuarna resolução de questões de vulnerabilidade social. Depoisda Ala Golfinho, as áreas com maior tempo de
permanênciaforam aAla Peixe (TMOe Cuidados Paliativos)e a UTI Cavalo Marinho.

4.3. Exames e procedimentos realizadosem regime ambulatorial e internação

Apresenta-se quadro com quantitativo dos principais exames e procedimentos realizados
para pacientes em regime ambulatorial e internação no mês de julho de 2022.

Discriminação Ambulatório Internação Total
Endoscopia 15 46 61
Hemoterapia 267 305 572
TRS Diálise Peritoneal 18 O 18
TRS Hemodiálise 108 0 108
LPF — Eletrocardiograma 263 54 317
LPF — Eletroencefalograma 150 26 176
LPF — Eletroneuromiografia 24 5 29

LPF — Espirometria 146 1 147
LPF — Fonoaudiologia 95 4 99
LPF— Holter 38 3 41
LPF — Manometria 1 0 1

LPF — MAPA 32 4 36
LPF — thetria 7 16
LPF - Polissonografia 1 4

LPF - Potencial Evocado 34 o 34
LPF - Teste de Caminhada 9 O 9

LPF - Tilt Test 3 O 3

LPF - Urodinâmica 0 0 0

Exames Laboratoriais 24.805 18.318 43.123
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RaioX 400 898 1.298

Raio X Telecomandado 37 O 37

Ultrassonografia 584 149 733
Tomografia Computadorizada 374 299 673
Ecocardiograma 212 90 302
Ressonância Magnética 19 37 56

DTC - Doppler Transcraniano 13 0 13

4.4. Serviçosde análises clínicas realizados no Lacen

O HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratório da rede de
saúde do DF—Lacen, que foram valorados em R$ 6.749,72. Encontra—se abaixo a relação de
exames realizados no mês. Os valores são informados neste relatório para que a SES-DF

promova O desconto do valor em parcela de repasse.
CÓDIGO moDEEXAME VALOR unn'. an. VALOR TOTAL “Wºlºf

aulmgo
A*SsrgceFenfencou:Téc.-1:35 :eE—arcsslIí-tagereuezn 35 150230

-=p
SubTout-HAD

IL’ACEII

.
.=-:u:.. ...m.SuhTonl-LACEN 322 R5 6.749,72

ToanenIl )322 [ns 6.749,72]

;cercerçss:e'.“:zfxcaçã:it:—:.“:scr:

4.5. Exames laboratoriais Ofertados à rede SES-DF

Mensalmente O HCB disponibiliza,também,exames laboratoriais às unidades da Rede SES-
DF,que estão relacionados nO Anexo 1,identificados pelo Ofício HCB de comunicação a SES-
DF,com quantidade ofertada e utilizada no mês.

à _/}/12‘~

Relatório Mensaljulho de 2022 - página 9 de26

ww»-



HCB eªe --
A chancemerece o mclhcr

4.6. Outros exames ofertados à rede SES-DF

Além dos procedimentos pactuados, que são regulados pela Central de Regulação da SES-
DF,no mês de julho de 2022 o HCB disponibilizou para outras unidades da Rede SES—DF os
exames abaixo relacionados:

ofertado SES/Ofício ofertado Agendado Realizado PacrentesFaltosos
Eletrocardiograma (paraO HMIB) 20 3 3 0

Espirometria 60 58 39 19
Manometria 4 1 1 O
thetria 5 2 2 0

Potencial Evocado Visual 10 O O 0
Total 99 64 45 19

Ofertado SISREG Ofertado Agendado Realizado PaelentesFaltosos
Ecocardiografia 45 45 29 16

Eletroencefalograma 30 29 24 5

Eletroneuromiografia 10 9 9 0
Holter 20 20 16 4

MAPA 20 7 3 4
Potencial Evocado Bera 7 7 6 1

Tilt Test 1 1 1 0

Tomografia 176 162 116 46
Total 309 280 204 76

4.7. INANVISA 04— dados de UTI

Em atendimento a Instrução Normativa ANVISA nº 4 de 24.02.2010, apresentam-se os
indicadores para avaliação da Unidade de Terapia Intensiva—UTI.

Indicador Método de cálculo Jul

Taxa de ocupação operacional nºpacientes-dia no mêsx 100/
nºde leito-dia no més

77,6%

Taxa de mortalidade absoluta nºóbitosno mêsx 100/
nºde saídasno mês 3,9%

Taxa de mortalidade estimada P/MZ 4,2%

Tempo de permanência nºpacientes-dia/
nº de saídasno mês 7,9 dias

Taxa de reinternação em 24 horas nºreinternação no mêsx 100/
nºde saídasno mês 0,8%

Densidade de incidência de
pneumonia associada à ventilação

mecânica (PAV)
nºde PAVno mêsX 1000/

nº pacientes-día em VM no mês 0,0%0

Taxa de utilização de ventilação
mecânica (VM)

nºpacientes-dia em VM no mésx 100/
nºpacientes—dia no més 47,4%

Densidade de incidência de infecção
primária de corrente sanguínea
relacionada aO acesso vascular

central (IPCS)

nºde casosnovos de IPCS no mésx 1000/
nºpacientes com cateter central-dia no mês 7,2%0
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Taxa de utilização de cateter venoso nºpacientes com cateter central-dia nomésx 100/ 81 8"/
central (CVC) nºpacientes—dia no mês ' º

Den5|dnade de Inudenma de nº de casos ITUnomésx 1000/infecçoes dO trato urinario . . , 0,0%0
. . nº pacrentes com SVD-dia no mesrelaCIonados a cateter vesrcal (ITU)

Taxa de utilização de sonda vesical nº pacientes com SVD-dia no mêsx 100/
. . , 28,6%de demora (SVD) nº pacrentes-dla no mes

4.8. Visitas domiciliares

No mês foram realizadas3Visitas domiciliares a pacientes em cuidadospaliativos, por equipe
multidisciplinar.

NO caso de pacientes do Programa de Cuidados Paliativos da Oncologia, as visitas
domiciliares são sempreacompanhadas pela assistente social da Abrace.

4.9. Registro Hospitalar de Câncer-RHC

No mês foram registrados 14 casos novos de câncer, que alimentarão a base de dados
nacional (INCA-InstitutoNacional de Câncer),conforme preconiza a legislação vigente.

5. DESEMPENHO E QUALIDADE

Em atendimento ao Plano de Trabalho apresentado pelo Icipe,apresenta-se demonstrativo
dos indicadores de Desempenho e Qualidade.

Indicador Método de cálculo Jul
N

, . . , . nº infecçõesde sítio cirúrgico/ 3,9%Taxa de Infecçao de SIth Cirurgica Global nºde cirurgias realizadasx100 (*l

Taxa de adesão aos protocolos e diretrizes de nºitens conformes/ 920V
segurança do paciente (auditoriaclinica) nºtotalde itensdo checklistx100 ' º

nºde eventossem dano +dano leve/
0nºtotal de eventos notificadosx 100 75'6Á

nºde eventos de danomoderado/
. . 13,3%nºtotalde eventos notificadosx 100Taxa de eventos adversos por grau de dano

nºde eventosde dano grave/ 1117
n9 totalde eventos notificadosx 100 ' º

nºde eventos com óbito
/ 0,0%nºtotalde eventos notificadosx 100

nºde óbitos2 48horas/Taxa de mortalidade hospitalar (48h) nºde saídashospitalares 1,1%

(altas+ óbitos + transferência)x 100
nºdepacientesfaltosos/ Dnºtotalde consultas agendadasx 100 19'5Á)

Taxa de Absenteismo a consultas médicas
nº PCE/nºtotalde consultasmédicas%de primeira consulta externa (PCE) realizadasxlOO

Taxa de absenteísmo PCE-Primeira Consulta nº PCEagendadas/nºde PCErealizadasx
Externa 100
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somatório de tempo de espera (emminutos) 74
Tempo médio de espera para atendimento parao atendimento dospacientes admitidos .

ambulatorial para consulta/ “tufºsnº depacientes admitidospara consulta ( )
somatório do tempo da solicitação da 510

Tempo médio para internação internaçãoà ocupação do leito (emminutos) . '
(gerenciamentode leitos) para internação dopaciente/nºdepacientes mlªgíosinternados (/60) ( )

Taxa de cumprimento às metas quantitativas Soma do % de cumprimento de cadagrupo/ 981%
previstas no contrato de gestão nºde grupos '

(*)Taxa de infecção de sítio cirúrgica global: para aferição deste indicador e' realizada pesquisa 30 dias após a cirurgia. Portanto, o
percentual informado,mês amês, refere-se aomês anterior.
(**)Tempo média deesperapara atendimento ambulatorial:o tempodeespera e'contabilizadoapartir dachegadadopaciente a recepção
da HCB, e finalizado no momento 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 (aferiçãode dados vitais e dados
antropométricas),e realizaçãodeexamespré—consulta (paracasos especificoscomopacientes oncológicos,portadores dediabetesmellitus
ou de cardiopatias).
(***)Tempomédio para internação (gerenciamentode leitos):para finsde cálculoforam excluídasas solicitaçõesexternas, tendoem vista
que o HCB não tem governabilidade sobre o tempo despendido pelas unidades de saúde que compõem a Rede SES,para liberação de
transportepara ospacientes aserem internadas.

6. ASSISTENCIA FARMACEUTICA AMBULATORIAL
A Farmácia Ambulatorial tem como Objetivo garantir O acesso ao medicamento para uso
domiciliar de forma segura, a partir do recebimento de orientações que possibilitem a
melhora na adesão à farmacoterapia prescrita. O HCB disponibiliza esse serviço aos seus
pacientes, desde lº de fevereiro de 2012. São dispensados 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.

6.1. Farmácia ambulatorial:Movimentação no mês

Apresenta-se dados relativos à movimentação pela FarmáciaAmbulatorial em julho de 2022.
ITEM nº/Valor

Valor de medicamentos adquiridos només,com recursosdo Contrato de Gestão,para
abastecimento da Farmácia Ambulatorial, para finsde ressarcimento pela SES-DF RS 8'210'64

Número de pacientes atendidos 2.501

Número de receitas aviadas 2.839

Número de unidades dispensadas adquiridas pelo HCB com recursos do Contrato de Gestão 7.029

Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB com recursosdo Contrato de Gestão R$ 60.725,13
Número de unidades dispensadas adquiridas e disponibilizadas pela SES-DF 159.269

Valor dos itens dispensados adquiridos e disponibilizados pela SES—DF RS 187.647,80

Número de unidades dispensadas (SES+ HCB) 166.298
Valor total dos itens (HCB+ SES-DF)dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB R$ 248.372,93
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6.2. Farmácia ambulatorial:medicamentos e materiais dispensados no mês

Apresenta—se, no Anexo 2, relação dos 7.029 medicamentos e materiais dispensados pela
Farmácia Ambulatorial no mês,adquiridoscom recursos do Contrato de Gestão,em julho de
2022.

6.3. Farmácia ambulatorial: itens adquiridos no mês para dispensação

Apresenta-se, nO Anexo 3,os itens adquiridos no mês de julho de 2022 para dispensação
pela Farmácia Ambulatorial a pacientes do HCB:RS 8.210,04.

7. COMissõES
As Comissões Permanentes do HCB executaram regularmente suas atividades.

Comissão Periodicidade Mai/22 Jun/22 Jul/22

CEME — Comissão de Ética Médica Bimestral - - 05.07

CEN — Comissão de Ética em Enfermagem Trimestral 18.05 - -

CDME— Comissão de Documentação Médica e .
, . Bimestral — - -Estatistica

CEP— Comitê de Ética em Pesquisa Mensal 06.05 03.06 01.07

CCIH — Comissão de Controle de Infecção Hospitalar Mensal 02.06 30.06 28.07

CIPA — Comissão Interna de Prevenção de Acidentes Mensal 18.05 15.06 13.07

CRO— Comissão de Revisão de óbitos qua“? hºuver 05'05 24.06 29.07

Obito 24.05

CRPP— Comissao de ReVisao dO Prontuario dO Mensal 27.05 14.06 29.07
PaCiente
EMTN— EqUipe MultiprofiSSional de Terapia Mensal 04.05 08.06 27.07
NutrICIonal
CFTPS—Comissao de FarmaCia Terapeutica e Mensal 26.05 23.06 21.07
Produtos para a Saude
CPR — Comitê de Proteção Radiológica Bimestral - 30.06 -
CIHDOTT— Comissao lntrahospitalar de Doaçao de Trimestral _ 15.06 _
Orgaos e Tendas para Transplantes
CT— Comité Transfusional Mensal 28.05 22.06 27.07

CORESA-Comissão de Residências em Saúde Tres “ªº"?pºr - - 27.07

Comissao de Prevençao de Riscos de ACIdentes com Trimestral 20.05 _ _
Materiais Perfuro Cortantes
CB — Comissão de Biossegurança Semestral - - —
Comissão de Gestão de Risco Trimestral 10.05 14.06 12.07

Comitê de Compliance do Icipe Trimestral 02.05 08.06 -
CGRS— Comissão de Gerenciamento de Residuos .
,. Bimestral - - -Sohdos

CAFO — Comissão de Avaliação de Fornecedores Bimestral 26.05 — 20.07

CPPMO — Comissaolde Processamento de Produtos Bimestral _ _ 28.07

Medicos e Odontologicos
Relatório Mensaljulho de2022 — página 13de26



8. INTCDF 02/2018

Apresentam—se os dados para atendimento a Instrução Normativa-IN 02/2018 do TCDF:

8.1. Despesas (Anexo 4)

Nome completo do credor,CPF/CNPJ,valor, data do pagamento,nºdocumento fiscal,nº do
documento de pagamento,forma de pagamento, histórico da despesa,Observação.

8.2. Pessoa|(Anexo5)

Nome completo do empregado/prestador de serviço, CPF, função, setor de trabalho,
vencimento básico, produtividade, outras verbas remuneratórias, descontos, total líquido,
natureza do vínculo.

8.3. Contratos (Anexo6)

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

Além de constarem anexadas neste relatório, as planilhas acima citadas serão enviadas por
e-mail, em formato xls e csv, para cqcss.qab@saude.df.qov.br, com Cópia para
qath.prestacaodecontasêvamail.com.

9. EXECUÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

9.1. Relação dosvalores financeiros repassados

Informa-se que não foram repassados valores pela SES—DF no mês de julho de 2022.

9.2. Custeio

9.2.1. Recursos

Para custeio, o mês de julho de 2022 iniciou com o saldo de R$ 30.265.085,36, na conta
bancária 060.049.869-7, mantida junto ao BRB — Banco de Brasilia, banco Oficial do Distrito
Federal.

Neste mês, não houve repasse para custeio, uma vez que O valor devido foi repassado no
final do mês anterior. Acrescenta-se a isso O rendimento líquido de aplicações financeiras,
conforme previsto na IN STN nº 1de 15 de fevereiro de 1997,que foi de R$ 154.798,99.
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Houve, também, outros ingressos no montante de R$ 6.308,91, referente à devolução de
recursos de supridos,reembolso do plano de saúde por funcionário e outros.

Assim, o valor total de recursos para custeio foi de R$ 30.426.193,26.
9.2.2. Desembolsos

O valor total do desembolso de custeio foi de R$ 21.366.289,34.

Ainda neste mês, devido a incerteza da data de repasse, houve necessidade do Icipe/HCB
negociar o adiamento de pagamentosdevidos, para assegurarO pagamento dos salários dos
funcionários na data limite legal.

9.2.3. Disponibilidade financeira

O saldo da disponibilidadefinanceira para custeio, no final do més de julho de 2022, foi de
RS 9.059.903,92.

9.3. ReservaTécnica

Não existe saldo a ser informado em função da impossibilidade de formação de reserva
técnica.

9.4. Investimento

Embora O CG 076/2019 não preveja o repasse de recursos para investimento,o Icipe tem
promovido ações no sentido de captar recursos para tal finalidade. Neste mês não houve
repasse para investimento.

Em 31.7.2022, o saldo total aplicado disponível para investimentos,na conta 060.049869-7,
junto ao BRB, agência 060-SAAN, decorrente de créditos de emendas parlamentares, é de
R$ 3.621.589,73, incluso o rendimento mensal de R$ 39.001,19.

Em janeiro de 2022 foram iniciados os gastos dos valores alocados para a aplicação prevista
nas emendas. Em julho de 2022 foram desembolsados RS 317.870,99 e o montante
acumulado desembolsado,até 31.07.2022, é de R$ 1.630.581,48,conforme tabela abaixo:
Do me t Valor daEmenda A [”ea (in Valor receb”d Datado Valor Saldoemcu n a i I oParlamentar p ; recebimento desembolsado 31.07.2022(*)

3ºTA _R$500.000,00 EqUIpamentos R$ 500.000,00 20.07.2021 RS 485.599,99 R$ 45.764,05SEI65469643

SETA R$67000000 Par ue t cnol ' ico HCB R$ 67000000 23092021 RS 58507984 R$ 127876 24. , e o . , . . - , - ,SEI68820601 q º
4ºTA Laboratório deAnatomiaR$ 1.000.000,00 , , _ R$ 1.000.000,00 19.10.2021 R$ 424.020,00 RS 648.593,72SEI66313407 Patologicaemonitores
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Serviços de
R$350.000,00 videobroncoscapia e R$350.000,00 19.10.2021 R$ 117.128,00 R$ 258.008,28

eletroneuromiografia

4ºTA
SEI66313407

49TA Laboratório de provasR 300.000,00 R 300.000,00 19.10.2 21 R 0,00 2 . 60,34SEI66313407 S funcionais $ 0 5 RS 3 3 8
6ªTA Serviçode Video

R$2.087.000,00 endoscopia,serviço de R$ 2.087.000,00 25.11.2021 R$ 18.753,65 R$ 2.217.033,07SEI 72862527 oftalmologia
(*)inclusojuro de aplicaçãofinanceira

9.5. Despesas não ASPS

Conforme Decisão 1297/2014 de 27.03.2014, no processo 874/2014 do TCDF—Tribunal de
Contas do Distrito Federal,apresenta-se controle dos gastos das atividades não ASPS (Ações
e Serviços Públicos de Saúde)no mês, nO valor de R$ 1.092.441,26.

Data venc. Descrição Prestador Nº NF Valor
01.08.2022 Plano de Saúde Amil —Assistência Médica Internacional S/A 1106798 R$ 1.092.441,26

9.6. Suprimento de Fundos

O Suprimento de Fundos é um valor creditado em conta específica de um número limitado

de funcionários do HCB mediante ordem bancária, tendo prazo certo para aplicação e para
comprovação,com a finalidade de pagamento de despesas inerentes ao contrato de gestão,
referentes à aquisição de bens ou serviços de pequeno valor quando as circunstâncias não
permitirem O processamento normal.

Para realização de despesa sãoobservados os princípios que regem qualquer tipo de gestão,
ou seja,a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência,bem como
a aquisição mais vantajosa para o HCB. O tipo de itens que podem ser adquiridos,valores e
demais detalhes estão normatizados na Resolução HCB 159,de 19.10.2019.

Para concessão de auxilio financeiro exclusivamente para locomoção de paciente do HCB e
de seu acompanhante até O hospital e deste a sua residência,dentro dO território do Distrito
Federal e Região do Entorno,O HCBtomou por base O Decreto 24.673/2004que dispõe sobre
o Suprimento de Fundos nas unidades de Saúde do Distrito Federal e a Portaria SES490, de
12.12.2008. NO HCB os critérios especificos estão normatizados na Resolução HCB 160, de
19.10.2019.

Visando O custeio excepcional de refeições para paciente ambulatorial e acompanhante,o
HCB segue a Resolução 161,de 19.10.2019,para concessão de auxilio pelo Serviço Social,em
casos em que O paciente esteja em situação de vulnerabilidade social e preencha os
requisitos previstos na Resolução.

NO mês de julho de 2022 não foram disponibilizados recursos para suprimento de fundos.
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9.7. Associação dos Funcionários do HCB

A Associação dos Funcionários do HCB—AHCB,fundada em 17de 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 o valor é

repassado à conta bancária da Associação.

No mês O valor total descontado dos funcionários associados da AHCB foi de RS 18.387,00e
O valor foi repassado à AHCB nO dia 06.07.2022, conforme pode ser constatado no extrato
bancário.

9.8. Bens permanentes adquiridos nO mês (Anexo7);

9.9. Nota fiscal de bens permanentes adquiridos no mês (Anexo8);

9.10. Demonstrativosfinanceirosdo contrato de gestão e/ou de resultado — conforme item
17.5.1.VIdoCG 076/2019, O HCB deve apresentar,mensalmente,O Balancete financeiro
(Anexo9);

9.11. Extrato da conta bancária e de aplicações financeiras — extraidos do sistema Banknet
do Banco BRB (Anexo 10);

9.12. Plano de contas em PDF, emitido no Ultimo dia do mês de referência e evidenciando
alterações de "De/Para" (Anexo 11);

9.13. Relatório gerencial, extrato financeiro de todas as contas bancárias conciliadas e
contas caixas movimentadas pelo instituto, do primeiro ao último dia do mês de
referência (Anexo12);

9.14. Relatório gerencial evidenciando a movimentação financeira diária do instituto, do
primeiro ao Ultimo dia do mês de referência (Livrodiário) (Anexo13);

9.15. DFC do mês de referência (Anexo14);

9.16. DRE com periodicidade quadrimestral (Anexo15);

9.17. Certidões Negativas — as certidões negativas sãoenviadas à SES—DF,via ofício,no inicio
de cada mês e estão apresentadas,também,no Anexo 16:

\/ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
J Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da

União, emitida pela Receita Federal— PGFN
/ Certificado de Regularidade do FGTS— CRF;e
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/ Certidão Negativa de Débitos — Distrito Federal - Secretaria de Estado da Fazenda
— Subsecretaria da Receita.

9.18. Notas Fiscais dos produtos e serviços adquiridos — conforme item 17.5.1.III do CG
076/2019, junta-se Cópias digitalizadas dos documentos fiscais que comprovam as
despesas efetuadas no mês. As Notas Fiscais estão sempre acompanhadas da cópia do
recibo de pagamento bancário e organizadas em ordem cronológica,compatível com o
extrato bancário (Anexo17).

10.GESTÃO DE PESSOAS

Com relação à gestão de recursos humanos, O CG 076/2019, em sua cláusula 7.1.II,

estabelece que a instituição deve dispore gerir recursos humanos suficientese 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 titulo de cessão.

10.1. Quadro de pessoal ativo:CLT+ cedidos SES-DF
Corpo Funcional Total
Contratados CLT 1.408

Cedidos pela SES 47
Ativos 1.455

10.2. Cedidos

10.2.1.Relação de cedidos

Conforme item XIV da cláusula 17.5 do CG 076/2019 apresenta-se, no Anexo 18, relação
contendo nome do servidor, matricula, horas semanais cedidas pela SES-DF e a Unidade
Administrativa/lotação de origem.

A servidora Aline Garcia Islabão,matrícula SES—DF 1.441692—1,teve as horas compartilhadas
no HCB devolvidas para a SES/DF a partir de 21.07.2022, conforme processo SEI — 04024-

00006778/2022-47.

É importante salientarque O item4da Cláusula 7.2doCG 076/2019 estabelece que ”acessão
para a organização socialdeve estar condicionada ao abatimento do valor da remuneração
do servidor cedido,quando do repasse da valor do Contrato de Gestão pelo Distrito Federal,
descontando-se do valor contratual destinado ao pagamento de pessoa/”. Dessa forma,O
valor descontado da parcela mensal do CG não pode ser considerado como despesa, pois
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exclui—se do valor efetivamente executado o montante referente à remuneração do servidor
cedido.

Os valores gastos pela SES-DF com pessoal cedido ao HCB devem ser abatidos do valor de
custeio do CG O76/2019 e,portanto, não devem serconsiderados paraO limite das despesas
com pessoal.

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 & Comissão de Acompanhamento de Contratos de
GestãoeResultados-CACGR ea Contratada,pela SUGEP,atéalºdia útildomêssubsequente
aomês de competência do pagamento”.

10.2.2.Registro de ponto

O Anexo 19 apresenta O registro de ponta dos servidores cedidos, conforme item II da
cláusula 12.2 dO CG 076/2019. Ressalta-se que O HCB mantém O envio desses documentos
ao Núcleo de Pessoas da lotação de origem de cada servidor.

10.2.3.Cálculo de verbas pagas a cedidos

Informa-se que o Icipe/HCB não tem acesso a planilha de cálculo de pagamento de
servidores cedidos.Cabe à SES—DF informar ao Icipe/HCB sobreo montante a ser ressarcido,
conforme item 6da Cláusula 7.2do CG 076/2019, ”ovalor doremuneraçãodopessoal cedido
aoHCB,aserabatida do repassedo Contrato de Gestão,deverá ser informadomensa/mente

à Comissão de Acompanhamento de Contratos de Gestão e Resultados — CACGR e à
Contratada, pela SUGEP, ate' a 19 dia útil do mês subsequente ao mês de competência do
pagamento”.

10.3. Contratados CLT

10.3.1.Relação de contratados

O Anexo 20 apresenta relação com a quantidade de empregados, detalhados conforme a
Classificação Brasileira de Ocupações—CBO.

10.3.2.Quadro sintético e analitico da folha de pagamento

O quadro analítico já está apresentado no anexo referente à IN TCDF 02.Apresenta-se, no
Anexo 21,o quadro sintético de despesas com pessoal celetista,conforme item 17.5.1.IVdo
CG 076/2019, extraido do Sistema Sénior. ml
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10.3.3.GFIP-SEFIP (Anexo22).

10.3.4.GRF - Guia de Recolhimento de FGTS e comprovante de pagamento (Anexo23).

10.3.5.GPS— Guia da Previdência Social e comprovante de pagamento (Anexo24).

10.3.6. Relação dos funcionários com estabilidade provisória: CIPA, auxílio maternidade e
acidente do trabalho (Anexo25).

10.3.7.Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social
(Anexo26).

10.3.8.Acordo coletivo de trabalho-ACT vigente

Esclarece—se que O Icipe/HCB não possui acordo coletivo de trabalho e adota as convenções
coletivas dos sindicatos vinculados ao sindicato patronal SBH—Sindicato Brasiliense de
Hospitais, Casas de Saúde e Clínicas.

Embora não conste no site mediador da Subsecretaria de Relações do Trabalho — SRT,
Sistema de negociações Coletivas de Trabalho — MEDIADOR, o SBH (sindicato patronal)
homologou as Convenções Coletivas 2021/2022 com O SINDSAUDE em 19/11/2021e com O
SINDATE no dia 18/11/2021, conforme publicação nO site do SBH. As convenções estão
disponíveis em http://sbhdf.org.br/sindicato/convencoes/
Consultado em:19.08.2022 (Anexo27).

10.3.9. Relação-RE de Empregados gerado pelo sistema FGTSe SEFIP

No Anexo 28 apresenta-se a Relação de Empregados—RE gerado pelo Sistema Empresa de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social-SEFIP.

10.4. Demissões

No mês foram registradas 18 demissões, todas por iniciativa do funcionário. No Anexo 29
apresenta-se o Relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados—CAGED.

10.4.1. Pessoa|celetista contratado em substituição a estatutários cedidos (Anexo30).

10.4.2. Absenteismo

O índice de absenteísmo funcional em julho de 2022 foi 4,73%.
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10.5. Ações trabalhistas

Conforme solicitado pela CACGR, informa-se que O Icipe/HCB possui 13 ações trabalhistas
em tramitação no TRT 10ª Região e no TST,3ações no MPT e 1 pedido de informações da
PGDF referente a processo seletivo do HCB.

10.6. Capacitação— desenvolvimento de pessoas

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

Neste mês foram realizadas5açõesde capacitação para O desenvolvimento dos profissionais
contratados e servidores cedidos, que estão descritas noAnexo 31,acompanhadasdas listas
de presença e certificados.

Ações de capacitação - educação permanente na saúde e educação continuada na saúde—

estão relacionadas nO item Ensino e Pesquisa,Educação na saúde,deste relatório.

10.7. Limite degastos 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
saláriose encargosem até 70%do valor de custeio anua/,"’.

Por outro lado, O item 7.2.4, que regula a cessão de servidores da SES—DF ao Icipe/HCB,
estabelece que ”A cessãopara a organização socialdeve 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
depessoal;”.

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

a) Aplica a metodologia conferida pelo artigo 18 da 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 inicio da vigência do CG 076/2019;
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c) Considera como Despesa Total com Pessoal (DTP), o somatório dos gastos com os
ativos, de qualquer espécie remuneratória, excluindo as despesas indenizatórias
(conformeartigo 18da LRF);

d) O limite das despesas com salários e encargos em 70%, tem como referência O valor
anual de custeio;

e) Conforme a cláusula 7.2do CG 076/2019, já citada,osvalores gastos pela SES—DFcom
pessoal cedido ao HCB devem ser abatidos dO valor de custeio do contrato de gestão
e,portanto, não devem ser considerados para o limite das despesas com pessoal.

Assim,com esse entendimento,para finsde acompanhamento anual,no periodo acumulado
dos Ultimos 12meses, O gasto com pessoas foi de 58,5% da receita (repassescontratados)
no mesmo periodo.

11.ENSINO E PESQUISA

11.1. Evento técnico-Científico
/ 21.07.2022:Momento filosófico literário— Palestra:A relação entre virtudes e saúde

mental.

11.2. Secretaria Acadêmica e COREME

Em julho de 2022foram recebidos20novos residentespara estágio deformaçãoem serviço.
Além disso,também foram recebidos7internos e 21 estagiários (11de pedagogia UnB,9de
enfermagem UnB e 1 de biomedicina IESB). Incluindo aqueles que iniciaram em meses
anteriores e permaneceram,O total foi de 214pessoas.

11.3. Educação na Saúde

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

NO mês de julho/2022 foram realizadas 28 ações de educação permanente na saúde e de
educação continuada na saúde para os profissionais contratados e servidores cedidos, que
estão descritas no Anexo 32,acompanhadas das listas de presença e certificados.

Vale esclarecer que são realizados treinamentos internos e externos e visitas técnicas. Os
treinamentos internos seguem acompanhados de lista de presença, os externos de
certificado de participação e as visitas técnicas de relatório. No caso de treinamentos
externos, em algumas situações os certificados são disponibilizados após O término do

\
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treinamento e por essa razão os certificados são disponibilizados no relatério de prestação
de contas do més subsequente.

11.4. Seminários de pesquisa e grupos de estudo
Foram realizados no mês dejulho de 2022 25 encontros de semináriosde pesquisa e grupos
de estudo nas áreas de:

\/

\\\\\\
Hemangiomas e MAV
Hemoglobinopatias
Neoplasias Hematológicas
Neuro-oncologia
Pesquisa Translacional
Transtornos do Neurodesenvolvimento
Oncologia Crítica.

11.5. Sessões Científicas temáticas
Foram realizadas no mês de julho de 2022 38 sessões científicas temáticas nas áreas de:

\‘\\\\\\\\\\\
Alergia
Dermatite atópica
Endocrinologia
Gastroenterologia
Internaçõesda Onco
Nefrologia
Neurocirurgia
Neurologia Infantil
Neuromuscular
Onco—Hematologia
Pneumologia
Reumatologia.

11.6. Telemedicina
Foram realizadas no mês de julho de 2022 16 sessões de teleconferência de Oncologia
Pediátrica,com discussão de casos clínicos:

/
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Casos Oncológicos Complexos (Dr.Lederman)
Grupo Brasileiro de Tumores Renais (tumoresde Wilms)
Mielodisplasia
Mielodisplasia Internacional
Projeto Amar-te ”CasosOncológicos Pediátricas"
Protocolo de tratamento do Linfoma Hodgkin em Crianças e Adolescentes
(LHBRA2015)

Tumor de Células Germinativas— TCG. m l
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11.7. Visita técnica

No mês ocorreu 1visita técnica com 1profissional do Núcleo Esperança - Núcleo deApoio à
Criança e ao Adolescente com Câncer.

12.COMUNICAÇÃO,MOBILIZAÇÃO E EVENTOS

12.1. Comunicação

Em julho de 2022 o HCB foi mencionado ao menos 12 vezes pelos principais veiculos de
comunicação do DF.

Redes sociais

12.1.1.Facebook

No més de julho de 2022, a página do HCB nO Facebook precisou ser temporariamente
suspensa, para se adequar a Instrução Normativa nº 04, de lº de junho de 2022, que
disciplina a publicidade dos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Direta
e Indireta do Distrito Federal nos trés meses que antecedem a eleição.

12.1.2.Instagram

Em julho de 2022, o perfil do HCB no Instagram precisou ser temporariamente suspenso,
para se adequar a Instrução Normativa n.º 04, de 01 de junho de 2022, que disciplina a
publicidade dos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Direta e Indireta
do Distrito Federal nos três meses que antecedem a eleição.

Em maio de 2022 foi criado O perfil @congressohcbcom O objetivo de divulgar O ”Congresso
Internacionalda Criança com Condições ComplexosdeSaúde”,a ser realizado no periodo de
24 a 28de abril de 2023.Até omomento o perfil conta com 140seguidores,21 publicações,
40stories,414contas alcançadas e 102contascom engajamento.

12.1.3. YouTube

O canal HCB no Youtube divulga videos institucionais. Neste més houve 12 novos inscritos,
279 visualizações, com 440minutos assistidos.

Em 30.10.2020 foi criado O canal HCB—Ensino e Pesquisa no YouTube para hospedagem de .
conteúdo de capacitações internas, totalizando 154videos até janeiro de 2022. A partir de
fevereiro de 2022 foi iniciada a publicação de videos para o pUblico externo. Até julho foram
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publicados 9 videos e realizadas 3 lives do projeto HCB+Ciência com os temas: Cuidados
Paliativos,Autismo e Tumores Cerebrais. Em todo o período, de outubro de 2020 a julho de
2022, o canal acumula 2.703 visualizações e 1.125 inscritos.

12.1.4.Linkedin

No mês de julho de 2022, a página do HCB no Linkedin alcançou 10.764 seguidores. A
publicação com maior taxa de engajamento (15,91%) foi referente a divulgação de vagas
para trabalho no HCB.

12.2. Home Page

O número total de sessões realizadas por usuários na Home Page em julho de 2022 foi de
264.765.As páginas mais visitadas foram referentes às ofertas de trabalho,área do paciente
e noticias.

12.3. Eventos e visitas

O HCB divulga os eventos realizados pela instituição e as visitas recebidas no sitio
WWW.hcb.arq.br/eventos/outros-eventos/.

13.OUTRAS INFORMAÇOES
13.1. Contrato de Gestão,TermosAditivos eTermosdeApostilamentos (Anexo33)

No dia 25 de julho foi publicado no DODF nº 138, O 39termo de apostilamento ao Contrato
de Gestão 076/2019, a fim de conceder o reajuste contratual no percentual de 10,25%,
referente ao IPCA acumulado de 12meses (outubrode 2020 a setembro de 2021) no valor
de RS 84.784.141,44, com aplicação a partir de 21.09.2021. Com O reajuste, O valor do
repasse anual passa de RS 275.720.785,08 para RS 303.982.165,56 e o valor global do
contrato de gestão passa de RS 1.358.191.001,19 para RS 1.442.975.142,63.

13.2. Apresentação dos dados mensais — AIH,APAC e BPA (Anexo34).

13.3. Exames por métodos gráficos e exames laboratoriais não constantes na SIGTAP

Conforme solicitado no Ofício 34/2021—SES/GAB/CGCSS/DAQUA/GATCG de 27.5.2021,
encaminha—se relação de exames por métodos gráficos — Grupo IV (Anexo 35) e exames
laboratoriais - Grupo V (Anexo 36)realizados no mês, cujos códigos não constam na tabela
SIGTAP e foram computados nas respectivas metas quantitativas. ?

Relatório Mensaljulho de 2022 - página 25de26 J > > ‘/



HCB Cºisitas
A (31.1252mezzo-'2 amªine:

13.4. Estrutura organizacional

Relação atualizada da estrutura organizacional, incluindo os principais cargos e os seus
ocupantes (Anexo37).

13.5. Endereço, telefone, horário de funcionamento e relação dos serviços
disponibilizados

Disponível em:
htt s: www.saude.df. ov.br documents 37101 883336 Carta+de+Servi%C3%A7os+do+H
ospital+da+Crian%C3%A7a.pdf.Consultado em 08.08.2022 (Anexo38).

-x—x—x-

Brasilia (DF),12dejulho de 2022.

' bvRosa/Maria NeumannAssessora Institucional

%>“;.W-aí/ª/ZÁCVIÉ/ '

Isis Quezado Magalhães
Diretora Técnica

Vãldenize Tiziani&

prerintendente Executiva do HCB
I

»)meFrancisco Claudio Duda
Presidente do Icipe
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