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NOTÍCIAS

O HCB realizou, na quarta-feira 
(05/12/18), uma cerimônia em 
homenagem ao médico Oscar 
Mendes Moren, considerado o 
fundador da pediatria pública 
na capital federal. O pediatra, 
que esteve à frente da área no 
antigo Hospital de Base duran-
te 30 anos, faleceu em setem-
bro de 2018.
Segundo o presidente do Con-
selho de Administração do 
Instituto do Câncer Infantil e 
Pediatria Especializada (Icipe), 
Jair Evangelista, Moren “pre-

senciou a luta para que se 
erguesse o Hospital da Criança 
de Brasília e se concretizasse 
esse sonho alimentado por 
ele”. Elinor Moren, esposa do 
homenageado, se emocionou 
com a homenagem: “O legado 
que ele deixou na medicina, 
principalmente na pediatria, 
me deixa muito feliz. Ele tinha 
uma admiração enorme pelo 
trabalho de toda a equipe do 
HCB”.
Como reconhecimento pelo 
trabalho realizado por Moren, 

O Instituto do Câncer Infantil e 
Pediatria Especializada (Icipe) 
recebeu a medalha mérito da 
Procuradoria-Geral do Distrito 
Federal (PGDF) graças aos servi-
ços prestados à comunidade e 
à continuidade na gestão no 
Hospital da Criança de Brasília 
José Alencar (HCB). Segundo a 
procuradora-geral do DF, Paola 
Aires, a medalha foi destinada 
a instituições que “ajudaram a 
fazer um Distrito Federal mais 

justo e solidário”.
Para o diretor-presidente do 
Icipe, Newton Alarcão, o reco-
nhecimento vindo de um 
órgão jurídico do DF é uma 
honra. “Sempre que a comuni-
dade dá um reconhecimento 
desses, isso reverbera na socie-
dade, todos tomam conheci-
mento e o Icipe passa a ser 
mais respeitado como um 
todo, então isso é muito impor-
tante”, afirmou Alarcão

o auditório da Unidade de 
Internação do Hospital, com 
duzentos lugares, recebeu o 
nome dele; também foi plan-
tado um ipê amarelo (sua 
árvore favorita) em um dos 
jardins que cercam o Hospital. 
“Acho muito justo que o audi-
tório receba o nome do Dr. 
Moren, que é o pai da pedia-
tria em Brasília. Agora, ele está 
presente nas raízes do Hospi-
tal”, disse o superintendente 
executivo do HCB, Renilson 
Rehem.
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7 anos e um sincero obrigado!

O Hospital da Criança de Brasí-
lia José Alencar (HCB) come-
morou seu sétimo ano de 
funcionamento no dia 23/11/18, 
com uma grande cerimônia de 
agradecimento pelas conquis-
tas do HCB: desde sua inaugu-
ração, o Hospital já realizou 
mais de três milhões de atendi-
mentos, deu início à ativação 
de sua nova Unidade de Inter-
nação e realizou seu primeiro 
congresso pediátrico, com o 
apoio de muitas pessoas.
Durante o evento, o governador 
Rodrigo Rollemberg expressou 
o desejo de atuar no HCB como 
voluntário: “o Hospital é um 
sonho realizado de uma cons-
trução coletiva; agora, como 
cidadão, quero continuar 
dando minha colaboração”. O 
superintendente executivo do 

HCB na busca de tecnologia 
para o cuidado e a cura

O primeiro Congresso Brasileiro 
da Criança com Condições 
Complexas de Saúde, realizado 
pelo HCB e pelo Instituto do 
Câncer Infantil e Pediatria 
Especializada (Icipe) de 21 a 
23/11/18, reuniu especialistas de 
diversas áreas da saúde em 
conferências ligadas ao tema 
“Tecnologias para o cuidado e a 
cura”.
Para o diretor-presidente do 
Icipe, Newton Alarcão, a reali-
zação do congresso se alinha 
ao papel do HCB, que vai além 

HCB, Renilson Rehem, desta-
cou que os sete anos do Hospi-
tal foram marcados por muitas 
lutas e realizações: “a cada dia, 
se você consegue salvar uma 
vida ou dar mais conforto a 
uma criança, vale a pena, por 
mais dificuldade que se tenha”. 
Ele completou afirmando que 
sente muito orgulho em traba-
lhar com toda a equipe de 
profissionais que compõem 
hoje o HCB.
Ao longo da cerimônia, o secre-
tário de Saúde do DF, Humber-
to Fonseca, elogiou a gestão do 
Hospital: “Acredito que esse é o 
melhor modelo; precisamos 
evoluir para modelos de gestão 
descentralizados, que sejam 
baseados em resultados e 
permitam uma agilidade 
maior”. Fonseca também 

relembrou as mobilizações de 
grande parte da sociedade de 
Brasília em apoio ao Icipe e ao 
HCB – como forma de agrade-
cimento, pessoas e instituições 
que abraçaram o HCB e o Icipe 
ao longo dos anos foram 
homenageadas com cartas 
assinadas por crianças atendi-
das pelo Hospital.

do atendimento médico. “A 
pesquisa e o ensino são ativida-
des fundamentais: o ensino, 
para preparar novos profissio-
nais, e a pesquisa, que é a base 
de todo o conhecimento 
humano”, disse Alarcão.
Segundo o superintendente 
executivo do Hospital, Renilson 
Rehem, o tema escolhido para 
o congresso – inserindo as 
tecnologias no contexto do 
cuidado – expressa uma boa 
parte do trabalho realizado 
pelo HCB: “nosso papel é, mais 
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O futuro chegou: 
leitos de internação 
começam a ser ativados

Os primeiros leitos da nova ala 
do Hospital da Criança de Brasí-
lia José Alencar (HCB) foram 
ativados: as crianças e adoles-
centes da internação oncohe-
matológica do HCB passaram à 
nova ala no dia 02/10; as que 
estavam internadas no Instituto 
Hospital de Base começaram a 
ser transferidas no dia 19/11.
Este momento foi aguardado 
por profissionais da saúde e pais 
de pacientes que contavam 
com a conclusão do sonho de 
ter o Hospital completo com um 
ambulatório e uma unidade de 
internação com capacidade de 
realizar procedimentos comple-
xos de assistência à saúde pediá-
trica. 
Foram ativados 70 leitos: 30 de 
oncohematologia, 30 para 
outras especialidades e 10 de 
UTI. Os novos pacientes são 
aqueles da pediatria especializa-
da e da oncologia, que estavam 
internados no Instituto Hospital 
de Base (IHBDF).
Os pacientes internados na UTI 
do IHBDF virão para o HCB 

Funcionários da Secretaria de Estado 
de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 
visitaram o Hospital da Criança de 
Brasília José Alencar (HCB) na sexta-feira 
(05/10/18). A expectativa pela amplia-
ção dos serviços prestados pelo HCB 
foi o principal assunto de funcionários 
recém-contratados pela SES/DF. Todos 
se informaram sobre a história do 
Hospital e conheceram as instalações 
físicas – tanto da área ambulatorial 
quanto da ala de internação, cujos 
leitos começaram a ser ativados três 
dias antes.
Apesar de já conhecer o HCB, Manuela 
Valentim, coordenadora da Coordena-
ção Especial de Gestão de Contratos 
de Serviços de Saúde da SES-DF, 
participou da visita. “Sou responsável 
pelo contrato do Hospital desde 2017, 
acompanhei toda a fase delicada do 
último ano para cá e estou vibrando 
com essa mudança”, afirmou. Por 
conhecer a história do HCB e ver os 
resultados alcançados pela gestão do 
Icipe, ela também fez questão de 
garantir que “nesse Hospital, você tem 
a certeza de que tudo foi planejado 
pelas famílias e não por alguém que 
estivesse visando ganhar dinheiro”.
No dia 30/10/18 (terça-feira), a Comis-
são de Acompanhamento do Contra-
to de Gestão (CACG) também esteve 
no HCB, para preparar o relatório de 
transição do contrato de gestão. 
Quando encontrou a nova Unidade de 
Internação pronta, a presidente da 
CACG, Carolina Resende, expressou a 
alegria dos membros da comissão: “É 
igual casa nova: só felicidade”.

que curar, apoiar o cuidado, para 
que a família da criança seja um 
sujeito ativo no processo”, 
afirmou.
A presidente da Sociedade 
Brasileira de Pediatria, Luciana 
Rodrigues, também participou 
do Congresso e destacou o 
papel do HCB na formação de 
futuros médicos: “aqui vai se 
fazer uma medicina de excelen-
te qualidade, vão se formar 
novos pediatras e vão ser criados 
muitos conhecimentos”.
Além de reunir especialistas, o 

quando tiverem alta da UTI e 
puderem passar para a interna-
ção. Isso se deve ao cuidado que 
ambas as instituições (IHBDF e 
HCB) têm com seus pacientes – 
antes de tudo, é preciso garantir 
a segurança deles. Por isso, a 
ativação de todos os 202 leitos 
da nova Unidade segue um 
cronograma com etapas bem 
definidas e foco na garantia da 
segurança do paciente.
Gilson Andrade, superintenden-
te executivo adjunto do HCB, 
afirma que os novos leitos “repre-
sentam um grande passo na 
assistência terciária em Brasília” 
e destaca que a ampliação 
mantém o perfil do Hospital de 
oferecer um atendimento huma-
nizado.
A primeira criança a ser recebida 
no novo espaço foi Leonardo 
Teixeira, oito anos, que aprovou a 
mudança: “Quando cheguei no 
quarto novo, percebi que era 
ótimo, muito grande e melhor 
do que antes”, garantiu o 
menino.

congresso recebeu usuários do 
HCB. Para Emerson Silva, que 
tem um filho em tratamento 
no Hospital, é importante que 
os pacientes tenham acesso a 
esse tipo de evento. “Temos a 
oportunidade de falar sobre a 
nossa experiência com as 
tecnologias usadas no trata-
mento. Se a técnica é boa, mas 
não está alinhada à vida do 
paciente, pode perder a eficá-
cia”, explicou.

Funcionários da SES/DF 
se  impressionam com 
nova área de internação
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Crianças e adolescentes atendidos 
no HCB passaram a contar com um 
novo recurso no tratamento. Nos 
casos em que a doença, ou mesmo o 
tratamento, acarrete dor de difícil 
controle, o paciente também recebe 
atenção de um profissional especiali-
zado.
O médico Marcos André Frasson é o 
responsável por esse acompanha-
mento no HCB. Segundo ele, “a dor é 
o sintoma mais comum das doenças; 
há pelo menos um paciente que 
sofre uma experiência dolorosa em 
alguma parte do tratamento”. Apesar 
disso, nem todas as crianças preci-
sam realmente de uma atenção 
específica à dor – ele é voltado 
apenas aos casos em que ela é inten-
sa e que não responde a medicações. 
Natália Rodrigues, 16 anos, é uma das 
adolescentes que já recebem esse 
acompanhamento. “Ela sentia 
muitas dores e não conseguia 
dormir. Hoje, já consegue”, diz sua 
mãe, Francisca da Silva. Segundo 
Frasson, esse é justamente o propósi-
to da especialidade: “nosso objetivo é 
tentar melhorar a qualidade de vida 
do paciente”.

Em junho, o Hospital da Crian-
ça de Brasília José Alencar 
(HCB) alcançou a certificação 
da Organização Nacional de 
Acreditação (ONA) pela quali-
dade dos serviços de saúde 
prestados, depois de passar 
por um processo de avaliação. 
É necessário, porém, garantir 
que essa qualidade se mante-
nha – por isso, o HCB continua 
sendo acompanhado pela 
Organização.

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) organizou o primeiro  
treinamento para os seus gestores. A abertura do Programa de Desenvolvi-
mento de Gestores foi no XI Encontro de Gestão (25/09/18). O superintenden-
te executivo do HCB, Renilson Rehem, falou sobre gestão na saúde pública 
aos diretores, coordenadores e supervisores de todas as áreas do Hospital.
Durante a palestra, Rehem explicou a história da criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e falou sobre os fatores que desafiam a gestão de serviços de 
saúde, assim como sobre novas modalidades de gestão desses serviços.
Ao longo do evento, o superintendente explicou que o avanço tecnológico, 
apesar de possibilitar mais abordagens nos tratamentos, também tem 
impacto no orçamento de um hospital. Para que a unidade de saúde conti-
nue a funcionar, é preciso uma gestão eficiente, já que, nesse cenário, “a 
meta deve ser reduzir os custos, elevando a qualidade e a entrega dos 
serviços”. O Programa teve ainda outros quatro encontros, sobre técnica de 
liderança e gestão, nos meses de novembro e dezembro. 

Os farmacêuticos Leandro 
Machado e Marcone Soares e a 
estagiária Anna Beatriz Gomes, 
funcionários do HCB, recebe-
ram o prêmio de primeiro lugar 
de trabalhos científicos da V 
Jornada Acadêmica de Farmá-
cia do Distrito Federal, realiza-
do em setembro. Eles apresen-
taram o trabalho “Economia 
por aproveitamento de frasco 
múltiplas dose de medicamen-
tos antineoplásicos em um 
hospital pediátrico”.
O trabalho foi feito depois que 
os autores perceberam que 
algumas crianças precisavam 
de um mesmo remédio, mas 
nem sempre usavam todo o 
medicamento. Verificou-se 
que, se estivessem agendadas 
para o mesmo dia, duas crian-
ças poderiam fazer uso de um 
mesmo frasco. “No lugar de 
utilizar dois frascos para dois 

pacientes que fazem uso da 
mesma medicação, com a 
otimização de dose, consegui-
mos usar um frasco para aten-
der esses dois pacientes, man-
tendo a garantia de segurança 
e a eficácia do produto”, contou 
Machado, um dos autores do 
trabalho.
O aproveitamento dos frascos 
gera redução nos custos, já que 
evita o desperdício de medica-
mentos. A busca por economia, 
porém, não ultrapassa o cuida-
do com as crianças: o procedi-
mento obedece a normas de 
segurança do paciente e é 
realizado com as crianças que 
já estão agendadas para o 
mesmo dia – dessa forma, não é 
preciso alterar a programação 
de cada paciente.

Em outubro, o Hospital iniciou 
uma nova auditoria interna, 
que tem por objetivo preparar 
o HCB para a visita de manu-
tenção da ONA. Entre os 
funcionários, a expectativa 
pela continuidade da acredi-
tação é grande. Para a médica 
psiquiatra Márcia Guberman, 
o reconhecimento da ONA “é 
importante porque fortalece a 
confiança da população no 
Hospital”. 

Combate ao desperdício
rende prêmio

Atendimento para 
reduzir a dor

Desafios da gestão 

Qualidade certificada e mantida!
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