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UM HOSPITAL HUMANO           
O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) 

nasceu para ser diferente e proporcionar aos seus 
usuários um atendimento de qualidade e humanizado. 
Sua estrutura física quebra o paradigma do ambiente 
hospitalar, criando uma atmosfera lúdica e agradável. 

As atividades contemplam um modelo gerencial 
inovador de acordo com os princípios e dispositivos da 
Política Nacional de Humanização (PNH) valorizando 
os sujeitos implicados no processo de produção de 
saúde, ou seja: usuários, trabalhadores e gestores da 
instituição.

O HCB TEM SUAS PRÁTICAS ORIENTADAS POR: 

�� Gestão descentralizada 
e participativa; 

�� Ambiência; 

�� Contrato de Gestão; 

�� Acesso ampliado; 

�� Visita aberta; 

�� Monitoramento e 
avaliação; 

�� Família participante; 

��

�� Cuidado integral 
e resolutivo da 
assistência organizada 
em Unidades de 
Produção; 

�� Respeito aos 
princípios do SUS 
de Integralidade, 
Universalidade e 
Equidade;

�� Segurança do paciente.
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UM HOSPITAL DE TODOS  
O Hospital da Criança de Brasília 
José Alencar (HCB) foi construído 
para todas as crianças e 
adolescentes dos 29 dias de vida 
aos 18 anos que precisam de 
atenção à saúde especializada. 
Funciona de acordo com os 
princípios do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e é um hospital 
público, terciário, que pertence à 
rede de assistência da Secretaria 
de Saúde do Distrito Federal 
(SES/DF).

Quando a criança ou adolescente 
precisa de atendimento 
especializado, é encaminhado 
para o Hospital da Criança de 
Brasília por um pediatra da rede 
pública de saúde. O agendamento 
da primeira consulta é feito 
pela Central de Regulação da 
Secretaria de Saúde do Distrito 
Federal (CMCE). E são os 
médicos reguladores da SES/
DF que ordenam o acesso dos 
pacientes às vagas disponíveis 

no HCB, examinando a 
justificativa do encaminhamento 
e a classificação de risco do 
paciente.

Depois da primeira consulta, o 
paciente recebe uma carteira de 
identificação e o agendamento 
das consultas subsequentes 
passa a ser realizado no próprio 
Hospital da Criança de Brasília 
José Alencar.

TRANSPARÊNCIA
O Hospital da Criança de Brasília José Alencar 
nasceu da iniciativa da comunidade do Distrito 
Federal.  

A Associação Brasileira de Assistência às Famílias 
de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias 
(Abrace) percebeu a necessidade de ir além da 
assistência às famílias. Assim, moveu esforços 
e mobilizou a sociedade civil para erguer um 
centro especializado, com recursos plenos 
e gerenciamento eficiente para o tratamento 
integrado e multiprofissional da criança e do 
adolescente. Assim nasceu o projeto do Hospital 
da Criança de Brasília José Alencar (HCB), que foi 
doado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 
Federal.

Hoje o HCB é um hospital público, administrado por 
meio de parceria 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 criada em 22/05/2009 pela 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 Contrato de Gestão (CG) nº 001/2011, 
instrumento que materializa a parceria, foi 
celebrado em 28/05/2011 e estipula, entre outros, 
metas de produtividade e de qualidade a serem 
observadas na gestão das ações de assistência à 
saúde realizadas no Hospital da Criança de Brasília 
José Alencar.  

Em 05/11/2013 um novo Contrato de Gestão foi 
firmado pelo Governo do Distrito Federal e pelo 
ICIPE, para que a entidade administre por mais 
cinco anos os blocos I e II da unidade de saúde.

São publicados regularmente no site do Hospital 
(www.hcb.org.br) relatórios de gestão trimestrais 
que apresentam as atividades desenvolvidas pelo 
ICIPE para organização das ações de assistência 
à saúde no HCB. Neles é possível conhecer os 
convênios e parcerias realizadas, ter acesso às 
metas quantitativas e qualitativas e aos resultados 
de pesquisas de satisfação.

HORIZONTE
A segunda etapa do Hospital da 
Criança está sendo implantada pelo 
Governo do Distrito Federal (GDF) em 
parceria com a Organização Mundial 
da Família (WFO) e com o apoio da 
Abrace.
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hospital pediátrico completo, de 
alta complexidade, com capacidade 
para consultas, exames, cirurgias e 
tratamentos de ponta em todas as 
especialidades pediátricas, inclusive 
a realização de transplantes.

O SEGUNDO BLOCO DO HCB TERÁ:

202 leitos para internações 
clínicas, cirúrgicas, oncológicas, 
cuidados paliativos, pós-
transplantes e terapia intensiva;

1 Centro cirúrgico;

1 Centro de ensino e pesquisa.

POSTOS DE SAÚDE

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

HOSPITAIS PÚBLICOS

CENTRAL DE
REGULAÇÃO (CMCE)

HOSPITAL DA CRIANÇA 
DE BRASÍLIA
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