A criança merece o melhor
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(RA I) BRASÍLIA
SERVIÇOS PARA VOCÊ
HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASILIA JOSÉ ALENCAR


Endereço: SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte, Lote 4B – Asa Norte (ao lado do
Hospital de Apoio de Brasília) – DF. CEP: 70.071-900



Telefone: (61) 3025-8350.



Horário de atendimento:
 Pronto Socorro: Não Possui o serviço de Pronto Socorro
 Serviços Ambulatoriais e Administrativos: 07hs às 18hs



Linhas de ônibus: 143 e 143.2



Acessibilidade: Sim



Estacionamento: Publico.

SERVIÇOS PARA VOCÊ
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA
Descrição
O HCB é um hospital terciário e não possuí atendimento de urgência e emergência. Para
esta modalidade de atendimento, a criança deverá ser direcionada a um dos hospitais
regionais.

SERVIÇOS PARA VOCÊ
ATENDIMENTO AMBULATORIAL
Descrição
O HCB é um hospital público, que integra a rede da Secretaria de Saúde do Distrito
Federal como uma unidade de referência e de atendimento terciário, sendo todo o seu
atendimento oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O Hospital da Criança de
Brasília José Alencar é administrado por intermédio de contrato de gestão, estabelecido
entre a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) e o Instituto do Câncer Infantil
e Pediatria Especializada (ICIPE), uma associação de direito privado, sem fins
econômicos ou lucrativos, qualificada como Organização Social no DF.

Especialidades Pediátricas Atendidas no HCB:


Alergia - Atendimento a pacientes portadores de doenças alérgicas tais como
asma (doença crônica mais prevalente no mundo), rinoconjuntivite, dermatite
atópica, urticárias, reações adversas a drogas e alimentos, dermatites de
contato, alergia a insetos e anafilaxia.



Cardiologia - Diagnóstico e tratamento de portadores de cardiopatias
congênitas, cardiopatias adquiridas/secundárias a outras doenças sistêmicas e
as arritmias.



Cirurgia Pediátrica - Atendimento a pacientes das especialidades pediátricas de
nível de atenção terciário que apresentem afecções cirúrgicas.



Dermatologia - Diagnóstico e tratamento de doenças dermatológicas em
portadores de doenças terciárias das diversas especialidades, além de doenças
dermatológicas de média e alta complexidade (L20-Dermatite Atópica, L51Eritema Polimorfo, L52-Eritema Nodoso, C44-Neoplasia de pele, L70-Acne, L71Rosásea, L81-Transtornos de Pigmentação, L83-Acantose Nigricans, L89-Úlcera
dos MMII, 32-LES), dentre outros; Doença do Enxerto Contra Hospedeiro
(DECH) em pacientes transplantados de medula óssea; Hemangiomas;
Histiocitoses.



Endocrinologia - Diagnóstico e tratamento de portadores de endocrinopatias
diversas tais como: diabetes mellitus e insipidus, distúrbios do crescimento,
alterações da tireóide, atrasos ou avanços puberais, síndromes genéticas com
endocrinopatias, obesos com comorbidades, dislipidemias, distúrbios da
diferenciação sexual, hiperplasia adrenal, hipopituitarismo, alterações do
metabolismo ósseo, acompanhamento de crianças procedentes da oncohematologia ou em pós-operatório de neurocirurgias, entre outras.



Gastroenterologia / Hepatologia / Nutrologia - Diagnóstico e tratamento de
portadores de doenças do trato digestório, relacionadas à Gastroenterologia,
Hepatologia e Nutrologia.
 Gastroenterologia: alterações da cavidade oral, doença do refluxo
gastroesofágico, distúrbios da motilidade do esôfago e estômago, doença
péptica

gastroduodenal,

manifestações

gastrointestinais

nas

imunodeficiências, diarreia aguda, síndrome de má absorção, diarreia
persistente e crônica, alergia alimentar, doenças eosinofílicas, intolerância
aos

carboidratos,

doença

celíaca,

doença

inflamatória

intestinal,

manifestações gastrointestinais do desnutrido, distúrbios funcionais do
intestino, constipação intestinal, doença de hirschsprung, pseudo-obstrução
intestinal crônica, pólipos e poliposes, parasitoses intestinais, neoplasias do
trato digestório, abdome agudo, más formações do trato digestório, falência
intestinal, doenças do pâncreas, fibrose cística, transtornos alimentares,
hipodesenvolvimento, obesidade, estenose de esôfago e do piloro, entre
outras.
 Hepatologia: hepatites virais, hepatite autoimune, doença hepática
gordurosa não alcoólica, colestase neonatal, atresia biliar, colestase intrahepática, colangite esclerosante, doenças císticas hepáticas, doenças
metabólicas hepáticas, distúrbios do metabolismo dos carboidratos
(glicogenoses, galactosemia e frutosemia), distúrbios do metabolismo das
proteínas, doenças mitocondriais, distúrbios congênitos da glicosilação,
doença de Wilson, hemocromatose hepática, doenças de depósito,
hipertensão porta e suas complicações, hemorragia digestiva alta varicosa,
ascite e peritonite bacteriana espontânea, alterações hepáticas relacionadas
à anemia falciforme, alterações hepáticas relacionadas à fibrose cística,
parasitoses hepáticas e abscesso hepático, alterações hepáticas das doenças
sistêmicas, hepatites por drogas, doenças da vesícula biliar, neoplasias
hepáticas e acompanhamento pós- transplante hepático.
 Nutrologia - Avaliação e orientação nutricional dos pacientes portadores das
diversas doenças atendidas nos ambulatórios do Hospital da Criança de
Brasília (das diferentes especialidades, não apenas dos pacientes avaliados
pela Gastroenterologia).


Genética Clínica - Atende portadores de doenças raras de caráter hereditário ou
esporádico, o que inclui pacientes com malformações genéticas, baixa estatura,
deficiência intelectual, erros inatos do metabolismo, entre outras.



Homeopatia - Atua como coadjuvante no tratamento alopático, reduzindo a
sintomatologia das enfermidades, reduzindo efeitos colaterais das medicações e

da hiper-reatividade alérgica, controlando os sintomas de ordem emocional e
psíquica dos pacientes acompanhados pelas diversas especialidades médicas do
HCB.


Imunologia - Atende pacientes diagnosticados ou suspeitos de imunodeficiências
congênitas ou secundárias.



Infectologia - Tem por objetivo atender os pacientes em seguimento nas demais
especialidades do HCB.



Nefrologia - Atendimento a pacientes portadores de nefropatias agudas ou
crônicas. Sistematização do atendimento por grupos de patologias: Grupo 1)
Infecções urinárias, bacteriúria assintomática, uropatias congênitas (hidronefrose
a esclarecer, refluxo vesico–ureteral, entenose de JUP/JUV, válvula de uretra
posterior), rim displásico multicístico, defeitos de rotação ou posição, rins em
ferradura; Grupo 2) Glomerulopatias agudas ou crônicas, como síndrome
nefrótica, síndrome nefrítica, investigação de proteinúria; Grupo 3) Hematúria a
esclarecer, nefrolitíase, nefrocalcinose, hiperecogenicidade renal, tubulopatias,
distúrbios metabólicos, distúrbios hidroeletrolítico e ácido básico; Grupo 4)
Disfunção do trato urinário inferior, enurese, incontinência urinária, bexiga
neurogênica, hipertensão arterial, doenças renais císticas (com exceção do rim
displásico multicístico - grupo I); Grupo 5) Insuficiência renal crônica estágios III a
V (conservador e dialítico), estado pós - insuficiência renal aguda, síndrome
hemolítica-urêmica; Grupo 6) ambulatório de apoio ao transplante renal.



Neurocirurgia - Diagnóstico e tratamento de portadores de doenças neurológicas,
tais como: hidrocefalia, neoplasias do sistema nervoso, trauma de crânio,
deformidades, cistos, esoasticidade, entre outros.



Neurologia - Diagnóstico e tratamento de doenças neurológicas em portadores de
doenças terciárias das diversas especialidades, além de: epilepsia de difícil
controle, doenças neurodegenerativas, doenças neurovasculares, distúrbios
neurocomportamentais, síndromes genéticas, más formações cerebrais e doenças
neuromusculares.



Oncologia e Hematologia - A especialidade de Oncologia atua no diagnóstico,
estadiamento, terapia quimioterápica, terapia radioterápica e tratamento de
suporte (complicações e toxicidades do tratamento quimioterápico) para

portadores das patologias: Leucemias Agudas; Leucemia Linfóide Aguda e
Leucemia

Mielóide

Aguda

(compreendendo

diagnóstico

morfológico,

imunológico, citogenético e molecular); Leucemia Mielóide Crônica; Síndromes
Mielodisplásicas e Mieloproliferativas; Linfomas não Hodgkin; Linfomas Hodgkin;
Neuroblastoma; Nefroblastoma; Tumores germinativos; Rabdomiosarcomas e
outros sarcomas não rabdo; Tumores da família Ewing; Tumores hepáticos;
Tumores ósseos; Tumores malignos menos frequentes na infância; Tumores de
sistema nervoso central; Histiocitoses Langerhans e não Langerhans.


A especialidade de Hematologia atua no diagnóstico, terapia e acompanhamentos
de portadores de doenças hematológicas, tais como: Anemias (constitucionais e
adquiridas); síndromes de Falência de medula óssea; aplasia de medula óssea
(constitucional e adquirida); aplasia congênita de série vermelha (Anemia de
Blackfan-Diamond); anemia hemolítica autoimune; deficiência de G6PD;
esferocitose hereditária e outras não esferocíticas; síndrome hemolítico-urêmica;
hemoglobinopatias; neutropenias e alterações qualitativas de neutrófilos;
desordens plaquetárias trombocitopenias Trombocitose e Desordens da
Coagulação.



Ortopedia - Diagnóstico e tratamento de tumores do sistema musculoesquelético,
benignos e malignos.



Pneumologia Pediátrica - Diagnóstico e acompanhamento dos portadores das
doenças crônicas pulmonares: asma, fibrose cística, displasia broncopulmonar,
bronquiolite obliterante, malformações pulmonares, distúrbios ventilatórios do
sono e da doença falciforme, pneumopatias relacionadas às síndromes
aspirativas, tosse crônica, síndrome do lactente sibilante, pneumonias de
repetição, bronquiectasias, entre outras. O Laboratório de Função Pulmonar, em
fase de estruturação, oferece atualmente espirometria simples, pré e pós
broncobilatador e teste da caminhada de 6 minutos. Futuramente serão
realizados: teste de broncoprovocação, teste da sacarina, prova para tiulação do
oxigênio, teste do suor e broncoscopia.



Psiquiatria - Atendimento a pacientes das especialidades pediátricas que
apresentem como comorbidade o transtorno mental.



Reumatologia - Atendimento e acompanhamento de crianças portadoras de
doenças reumatológicas, tais como: febre reumática, artrite idiopática juvenil,
espondilte anquilosante, vasculites primárias e secundárias, lúpus eritematoso
sistêmico, dermatomiositose, esclerodermia, doenças auto inflamatórias, artrites
reativas, manifestações de doenças neoplásicas, manisfestações articulares,
artrites e artralgias.

As especialidades médicas disponíveis, tais como Anestesiologia, Ginecologia infantopuberal, Infectologia, Ortopedia e Psiquiatria, são dimensionadas e organizadas de
forma a complementar à assistência dos pacientes em acompanhamento pelos
especialistas do HCB.
Além das especialidades médicas, o HCB também dispõe de serviços de assistência
complementar essencial como Psicologia, Fonoaudiologia, Musicoterapia, Terapia
Ocupacional, Odontologia, Farmácia Ambulatorial, Nutrição e Serviço Social,
estruturados

para

complementar

a

assistência

médica

dos

pacientes

em

acompanhamento no HCB.
Requisitos
O Hospital da Criança de Brasília José Alencar atende pacientes de 29 dias de vida há 18
anos.
O HCB é uma unidade de referência, ou seja, o agendamento de consultas e exames
para novos pacientes é realizado através da Central de Regulação da SES/DF, a partir de
solicitações procedentes das unidades da rede da SES/DF (Hospitais e Centros de
Saúde).
Assim, ao identificar a necessidade de consulta pediátrica especializada ou exame
especializado, o médico da unidade solicitante emite o pedido através de formulário
próprio para solicitação de consultas ou exames da SES/DF.
De posse deste pedido, o responsável pela criança deve dirigir-se ao setor de marcação
da Unidade de Saúde solicitante, que realizará a inserção da solicitação no sistema da
Regulação. A Central de Regulação, de acordo com critério de prioridades e número de
vagas disponíveis, fará o agendamento da solicitação.
Realizado o agendamento, a Central de Regulação da SES/DF informará ao responsável
o local, a data e a hora do atendimento.

Em caso de morador de outro Estado da federação o encaminhamento se da através da
modalidade TFD.
Documentos Necessários


Certidão de Nascimento ou Identidade da criança;



Documento oficial com foto do responsável legal;



Em caso de 1º vez, encaminhamento médico e o comprovante de marcação emitida
pela Central de Regulação.

Formas de prestação do serviço


Horário de atendimento ambulatorial: 07hs às 18hs



Horário de Visita na internação da Clínica (Onco/Hematologia): 14hs às 20hs.



Horário para troca de acompanhantes na unidade de internação: Manhã e tarde



Telefone: (61) 3025-8350



Internet: http://www.hcb.org.br

Etapas
O Hospital da Criança de Brasília José Alencar é de referência. Ou seja, não tem
emergência e todos os atendimentos são realizados por bloco de horário.
Para agendar uma consulta, os pais devem levar a criança até uma unidade da rede
pública - Centro de Saúde, Unidade Básica de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento,
posto do Programa “Saúde da Família” ou hospital regional - para que o médico
identifique se há necessidade de atendimento especializado. Caso positivo, o médico
entregará ao responsável pela criança um formulário chamado “Solicitação de Consulta
de Especialidades Pediátricas”. Com este documento em mãos o responsável deve
procurar a recepção do serviço de saúde mais próximo da sua residência para fazer a
marcação.
IMPORTANTE: É necessário informar um telefone de contato, para que a Central de
Regulação possa confirmar data e horário da consulta.
Depois de confirmada a consulta no HCB, basta se apresentar à recepção do hospital no
dia e horário marcado.
Prazos
O agendamento de primeira consulta ou exame para o HCB é atribuição exclusiva da
Central de Regulação do DF. Quanto aos prazos, não é possível prever o tempo de

espera de agendamento, pois os procedimentos são agendados de acordo com critérios
estabelecidos pela Central de Regulação do DF.

SERVIÇOS PARA VOCÊ
MARCAÇÃO DE EXAMES
Descrição
Compreendem exames de diagnósticos que utilizam representações gráficas para
captação das variações biológicas, exames laboratoriais e de Bioimagem entre estes, se
destacam:
Métodos Gráficos


Eletroencefalograma (EEG);



Eletroneuromiografia (ENMG);



Espirometria;



Holter;



Manometria;



MAPA;



pHmetria;



Doppler Transcraniano;



Potencial Evocado;



Teste de Esforço;



Tilt Test;



Urodinâmica;

Exames Laboratoriais:


Anatomia Patológica (Citologia, Anatomopatológico, Imunohistoquimica, etc).



Biologia Molecular



Citogenética



Imunofenotipagem



Patologia Clínica (Bioquímica, Hematologia, uroanálise, etc).

Exames de Bioimagem
Compreendem exames que utilizam imagens, captadas a partir de técnicas diversas
para identificação das variações biológicas. Entre estes, destacam-se:


Ecocardiograma;



PET-CT;



Radiologia;



Ressonância Magnética Nuclear;



Tomografia Computadorizada;



Ultrassonografia com e sem Doppler.

Requisitos


Pacientes encaminhados via Central de Regulação;



Pacientes encaminhados das unidades de saúde (apenas exames pactuados);



Pacientes em acompanhamento no HCB.

Documentação necessária
Para realização de exames no Hospital da criança de Brasília é obrigatório apresentar
documento de identificação oficial do paciente e do responsável legal, mais cartão
nacional do SUS da criança e o pedido médico.
Atenção! A falta dos documentos do paciente e pedido médico acarretará
em não atendimento.
Formas de prestação do serviço


Horário de atendimento: de segunda a sexta feira no período de 7 às 18h.



Telefone: (61) 3025-8350



Internet: www.hcb.org.br

Etapas
Para os exames regulados o responsável pela criança deve dirigir-se ao setor de
marcação da Unidade de Saúde solicitante, que realizará a inserção da solicitação no
sistema da Regulação. A Central de Regulação, de acordo com critério de prioridades e
número de vagas disponíveis, fará o agendamento da solicitação. Os exames de
pacientes assistidos no HCB a marcação pode ser realizada presencial ou via telefone,
após consulta médica. Já para os exames pactuados com a SES através de oficio. A
solicitação deverá ser feita pela Unidade de Saúde da SES/DF através do e-mail:

agendamento@hcb.org.br, informando nome completo, data de nascimento, nome da
mãe, médico solicitante, CID, número SES e indicação clínica.
O agendamento será feito conforme vagas disponíveis e informado para a unidade
solicitante através do e-mail a data e horário do exame, além disso, o HCB entra em
contato com o paciente através de mensagem de texto informando a data, horário e o
preparo para realização dos procedimentos.
Prazos
Conforme vaga disponível para agendamento, obedecendo à ordem cronológica de
marcação.

Serviços para você
MARCAÇÃO DE CIRURGIAS
Descrição
Compreende a realização de procedimentos e cirurgias, realizados em regime de
Hospital Dia (que requeiram permanência inferior a 12 horas).
Requisitos
O (a) paciente (a) precisa ser avaliado (a) no ambulatório do HCB e ter recebido
encaminhamento para cirurgia.
Documentação necessária


Certidão de Nascimento ou Identidade da criança;



Documento oficial com foto do responsável legal;

Formas de prestação do serviço


Horário de atendimento: das 07hs às 18hs



Prioridade de atendimento: Conforme gravidade



Telefone: (61) 3025-8350



Internet: www.hcb.org.br

Etapas


Atendimento no Ambulatório da equipe de Cirurgia;



Médico emite pedido de cirurgia e encaminha ao Centro Cirúrgico;



Procedimento agendado.

SERVIÇOS PARA VOCÊ
Hemodiálise
Descrição
Nesta modalidade terapêutica o paciente é acompanhado por uma equipe
multiprofissional e realiza o tratamento por meio de uma máquina de hemodiálise, essa
possui um filtro que permite a retirada de impurezas do sangue e do excesso de
líquidos ambos acumulados pela doença renal crônica.
Requisitos


Ter entre 29 dias de vida até 18 anos 11 meses e 29 dias;



Ser renal crônico com indicação dialítica, ou seja, estar no grau V de disfunção renal.
O acesso é por meio de encaminhamento do próprio HCB ou por meio da Central de
Regulação da Alta Complexidade Interestadual do Distrito Federal (CERAC/DF) do
Complexo Regulador do DF.

Documentação necessária


Relatório médico acompanhado de resultados de sorologias atuais;



Documento de identificação da criança;



Comprovante de residência;



Cartão SUS;



Cartão de vacina.

Formas de prestação do serviço
 Horário de atendimento: De segunda até Sexta das 07hs às 12hs e das 13hs às 19hs,
aos Sábados das 08hs às 12hs.


Telefone: (61) 3025-8623



Internet: www.hcb.org.br

SERVIÇOS PARA VOCÊ
Farmácia
Descrição
Unidade de Atenção Básica destinada a dispensação ambulatorial de medicamentos a
pacientes pediátricos que estejam em atendimento no Hospital da Criança de Brasília

José Alencar (HCB), portando receita de acordo com as legislações aplicadas. (Portaria
nº 250/2014, Portaria nº 344/98 e RDC nº 20/2011).
Requisitos


Ser paciente pediátrico que esteja em acompanhamento no HCB.



Estar com receita válida e legível e documento do paciente em mãos.



No caso de medicamento termolábel trazer caixa de isopor/térmica para correto
transporte.

Documentação necessária


Cartão Nacional de Saúde ou Identificação SES/DF do paciente.



Documento de identificação do paciente com foto, original ou cópia, salvo para
menor de idade ao qual será permitido apresentação de Certidão de Nascimento
e/ou Cartão de Atendimento da SES/DF.

Formas de prestação do serviço


Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 07h ás 18h, Sábado: 08h ás 12h.



Prioridade de atendimento: Pacientes cadeirantes ou com balão de oxigênio.



Telefone: (61) 3025-8543



Internet: www.hcb.org.br

Etapas


Verificar lista de padronização da Farmácia Ambulatorial.



Ter em mãos receita válida em duas vias:
- Antibiótico: 10 dias a contar da data de emissão;
- Demais medicamentos: 30 dias a contar da data de emissão.

SERVIÇOS PARA VOCÊ
SERVIÇO SOCIAL
Descrição
O Serviço Social é uma profissão que tem caráter interventivo e a sua atuação se baseia
em princípios norteadores da profissão tais como a defesa dos direitos humanos e
sociais. Dessa forma, ao conhecer a realidade onde o paciente está inserido, o
profissional tem como competência garantir a plena informação sobre os direitos

sociais, políticas públicas governamentais ou não governamentais e realizar os
encaminhamentos referentes às políticas de Saúde, Previdência e Assistência, entre
outras, a fim de garantir o pleno acompanhamento do paciente atendido pelo Hospital
da Criança de Brasília José Alencar – HCB.
Requisitos
Pacientes atendidos no Hospital da Criança de Brasília José Alencar – HCB ou seus
familiares.
Documentação necessária


Cartão Nacional de Saúde ou Identificação SES/DF do paciente;



Documento de identificação do paciente com foto, original ou cópia, salvo para
menor de idade ao qual será permitida apresentação de Certidão de Nascimento
e/ou Cartão de Atendimento da SES/DF;



Documento Oficial com foto do responsável legal.

Formas de prestação do serviço


Horário de atendimento: Em dias uteis das 07hs às 19hs.



Telefone: 3025-8350



Internet: www.hcb.org.br

Etapas


Atendimentos podem ser realizados de acordo com agendamento prévio e através
de demanda espontânea.

SERVIÇOS PARA VOCÊ
VOLUNTARIADO
Descrição
O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) tem um Programa de Voluntariado
sólido e estruturado em parceria com a Associação Brasileira de Assistência às Famílias
de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace). O programa de Voluntariado
do HCB representa um grande elo entre a história da construção do Hospital, pela
ABRACE, e seu momento atual de crescimento e aperfeiçoamento, como hospital
público de especialidades pediátricas.

Grupos de atuação no HCB:


Alegria, alegria – Apoiar os funcionários e estagiários nas atividades lúdicas;



Amigo do leito – Oferecer atividades lúdicas para crianças e adolescentes e,
havendo necessidade, substituir o acompanhante para que possa se ausentar do
leito;



Contadores de Histórias - Contar histórias de acordo com a faixa etária do
paciente, de forma criativa e divertida para entretenimento;



Anjos em Ação - Participar de eventos e datas comemorativas promovidas pelas
brinquedotecas;



Cuidando do Cuidador - Propor atividade direcionada aos colaboradores,
estagiários ou voluntários do HCB;



Amigo da Alegria - Oferecer brinquedos, jogos e livros para a criança e
adolescentes que estão sendo submetidos a procedimentos na UTE, Dialise ou
Centro Cirúrgico;



Cuidando do Acompanhante - Oferecer atividades de artesanato e trabalhos
manuais aos acompanhantes dos pacientes;



Posso Ajudar? – Dar suporte a recepção, acolhendo as famílias, auxiliando e
orientando com relação ao HCB e ao fluxo de atendimento;



Sinfonia da Saúde - Levar a música as crianças, adolescentes e acompanhantes
que estão na internação, brinquedotecas, Hall e outros espaços onde aguardam
atendimento;



Terapias Integrativas (REIKI) – Aplicar a terapia Reiki quando autorizada;



AME (Arte, movimento e expressão) - Oferecer às crianças e adolescentes a
oportunidade de participar de atividades artísticas tais como: teatro, música e
dança.

Requisitos


Ser maior de 18 anos;



Dispor de 4 horas semanais.

Documentação necessária


RG



CPF

Formas de prestação do serviço


Horário de atendimento: Segunda a sexta, e nos finais de semana (de acordo com os
grupos de atuação).



Telefone: (61) 3025 8510



Internet: http://www.hcb.org.br/voluntariado/informacoes-gerais/

Etapas


Encaminhar o e-mail para voluntariado@abrace.com.br;



Formação inicial na ABRACE e formação no HCB;



Escolha do grupo em que irá atuar;



Assinatura do termo de Adesão,



Orientações iniciais;



Visita guiada as dependências do HCB;



Apresentação do Supervisor onde será alocado;



E início das atividades.

