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ABREVIATURAS
ABRACE

-

Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de
Câncer e Hemopatias

AHCB

-

Associação dos Funcionários do HCB

AJL

-

Assessoria Jurídico Legislativa da SES-DF

ASPS

-

Ações e Serviços Públicos de Saúde

BPA

-

Boletim de Produção Ambulatorial

CR

-

Central de Regulação da SES DF

CACG

-

Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão

CG

-

Contrato de Gestão

DF

-

Distrito Federal

DODF

-

Diário Oficial do Distrito Federal

FNS

-

Fundo Nacional de Saúde

GDF

-

Governo do Distrito Federal

HAB

-

Hospital de Apoio de Brasília

HBDF

-

Hospital de Base do Distrito Federal

HCB

-

Hospital da Criança de Brasília José Alencar

HMIB

-

Hospital Materno Infantil de Brasília

HEMOCENTRO

-

Fundação Hemocentro de Brasília

ICDF

-

Instituto de Cardiologia do Distrito Federal

ICIPE

-

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

LACEN-DF

-

Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal

MPF

-

Ministério Público Federal

MPT

-

Ministério Público do Trabalho

MS

-

Ministério da Saúde

OMF/WFO

-

Organização Mundial da Família/World Family Organization

OS

-

Organização Social

PGDF

-

Procuradoria Geral do Distrito Federal

SES-DF

-

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

PGDF

-

Procuradoria Geral do Distrito Federal

PNH

-

Política Nacional de Humanização

RHC

-

Registro Hospitalar de Câncer

SCI

-

Serviço de Controle de Infecção

SIPAT

-

Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho

SISREG

-

Sistema de Regulação da SES DF

SINESP

-

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos

TCDF

-

Tribunal de Contas do Distrito Federal

TNN

-

Triagem Neonatal

TMO

-

Transplante de medula Óssea

UNAPMIF

-

União Nacional das Associações de Proteção à Maternidade, Infância e Família
(Comitê Nacional Brasileiro da WFO/OMF)

WFO/OMF

-

World Family Organization/Organização Mundial da Família
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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório de gestão refere-se às atividades desenvolvidas no período
compreendido entre janeiro e dezembro de 2016 pelo Instituto do Câncer Infantil e
Pediatria Especializada - ICIPE para organização, implantação e gestão das ações de
assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar – HCB.
No Anexo 1 encontra-se a cópia do Contrato de Gestão 01/2014 – SES-DF celebrado
em 17.02.2014 com vigência a partir de 1º.03.2014 e, no Anexo 2 a cópia do extrato
publicado no DODF 39, de 20.02.2014.
No dia 25 de setembro de 2015 foi celebrado o primeiro termo aditivo ao Contrato de
Gestão 01/2014 (Anexo 3), publicado no DODF 190, de 1º.10.2015 (Anexo 4).
No Anexo 5 estão as cópias dos ofícios HCB de entrega regular dos relatórios mensais,
relativos ao período janeiro a dezembro de 2016.

2. O ICIPE
O ICIPE – Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada, 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. Apresenta-se em anexo, cópias de:
 Ato constitutivo do ICIPE (Anexo 6);
 Ata da 25ª reunião do Conselho de Administração, de 22.05.2013, com eleição
e posse da Diretoria para o período 2013-2017 (Anexo 7);
 Relação dos membros da Diretoria do ICIPE e declaração de não exercício de
cargo de chefia ou função de confiança no SUS (Anexo 8);
 Ata da 39ª reunião do Conselho de Administração, de 21.07.2014, com
alteração de endereço do ICIPE (Anexo 9);
 Ata da 63ª reunião do Conselho de Administração, de 21.03.2016, que
atualizou o Estatuto (Anexo 10);
 Ofício 28/2015-GOR/URTS/SEPLAG, de 8.07.2015 – o Conselho de Gestão das
Organizações Sociais-CGOS renovou o título de Organização Social do ICIPE
(Anexo 11);
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 Relatório de Auditoria Independente sobre as demonstrações contábeis de
2016 (Anexo 12);
 Ata da 11ª à 15ª reunião do Conselho Fiscal – 2016 (Anexo 13);
 Ata da 61ª à 73ª reunião do Conselho de Administração – 2016 (Anexo 14);
 Ata da 18ª e 19ª Assembléia Geral – 2016 (Anexo 15);
 Relação de Fundadores, Diretoria e Conselhos do ICIPE com respectivas datas
de eleição e períodos de mandato (Anexo 16).

3. O HCB – Hospital da Criança de Brasília José Alencar
3.1. Estrutura Organizacional
Apresenta-se, no Anexo 17, o Organograma do HCB aprovado pelo Colegiado Gestor
em 24.06.2015.
O Colegiado Gestor continua se reunindo semanalmente para deliberação de políticas,
diretrizes e estratégias do HCB e sua composição encontra-se no Anexo 18.
3.2. Membros da Diretoria
No Anexo 19 encontra-se a relação dos membros da Diretoria do HCB, com data de
posse no cargo e as respectivas declarações do não exercício de cargo de chefia ou
função comissionada no SUS.

4. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
4.1. Inovações na área assistencial
O HCB se preocupa com a constante atualização em procedimentos e tecnologias,
buscando sempre melhoria nos processos e inovações na área assistencial. Destacamse as principais ações realizadas ao longo de 2016:
Assistência ao usuário
 Elaboração de diretrizes clínicas, com o objetivo de: a) melhorar a performance
do diagnóstico e terapêutica do paciente com visão multidisciplinar; b) otimizar
as horas médicas especializadas; c) estratificar em risco paciente com o mesmo
diagnóstico; d) unificar condutas adaptadas a cada grupo de risco; e) monitorar
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resultados clínicos; f) otimizar recursos hospitalares; e g) aumentar a
disponibilidade de vagas para novas entradas;
Diretrizes Clínicas elaboradas: a) Asma; b) Diabetes; c) Doença Falciforme; d)
Doença Inflamatória Intestinal; e) Febre Reumática; f) Fibrose Cística; g)
Hepatite Autoimune; h) Ingestão de Corpos Estranhos; i) Ingestão de
substâncias Cáusticas; j) Sobrepeso ou Obesidade; k) Transtorno do Espectro
Autista; e l) Transtorno de Aprendizagem;
Aumento na eficiência do serviço de Terapia Renal Substitutiva - TRS, associado
à agilidade no preparo pré-transplante, com a disponibilização dos exames prétransplante para o paciente receptor e doadores vivos, e estreitamento do
vínculo com os centros transplantadores:
 em 2016 foram 13 pacientes transplantados renais (em 2013 foram 4, em
2014 foram 5 e em 2015 foram 7 pacientes);
 melhoria no diálogo e interação com os centros transplantadores que
recebem os pacientes da TRS: Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre,
Hospital Samaritano-SP, Hospital do Rim-SP e ICDF-DF;
 melhoria nos processos de encaminhamento dos pacientes para o
transplante, aumentando a performance do serviço;
Implantação do protocolo de aplicação de Toxina Botulínica - TBA para crianças
portadoras de paralisia cerebral e pneumonia aspirativa de repetição com
sialorreia. Esse serviço contribui para redução da frequência de internação
dessas crianças nas unidades da Rede SES-DF;
Realização de eletroencefalograma com sedação no Centro Cirúrgico;
Ampliação do escopo de atuação do programa de Fibrose Cística;
 visita domiciliar para pacientes em situação de vulnerabilidade social;
 troca de experiência e atendimento conjunto com os profissionais da
atenção primária à saúde da área de abrangência desses pacientes;
 inclusão do profissional da odontologia na programação terapêutica.

Ampliação de Serviços
 Disponibilização de vagas mensais de exames para a Rede SES-DF:
 a partir de março 2016: 20 holter, 2 til test e 20 eletrocardiograma para o
HMIB;
 a partir de junho 2016: 20 MAPA;
 a partir de dezembro 2016: 4 manometria, 8 teste de caminhada, 20 teste
do suor, 30 IGG, 30 IGA, 30 IGM e 30 IGE total, 10 dosagem de lactato, 10
dosagem de amônia, 10 vitamina B12 e 10 gasometria arterial;
 Aumento da oferta de vagas mensais de exames para a Rede SES-DF:
 a partir de abril 2016: 52 ecocardiograma;
 a partir de dezembro 2016: 5 PHmetria e 4 colonoscopia;
 Divulgação em reuniões com a SES-CACG e CORIS das formas de agendamento
e utilização das vagas ofertadas dos laboratórios de provas funcionais. Observa-
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se uma melhor utilização das vagas pela SES. Mensalmente são realizados
exames de eletroencefalograma além da quantidade pactuada devido a
necessidade dos serviços demandantes;
Abertura do ambulatório de neuropsicologia;
Abertura do atendimento odontológico aos sábados;
Ampliação do horário de funcionamento do laboratório de análises clínicas;
Ampliação do horário de funcionamento da agência transfusional, no intuito de
evitar transferência por intercorrência hematológica para o HBDF;
Contratação do serviço de medicina nuclear para realização de cintilografia, no
intuito de desonerar a Rede SES-DF com solicitações provenientes do HCB;
Implantação do protocolo de laserterapia (prevenção de mucosite oncológica),
incluindo os pacientes internados no HBDF;
Ampliação do escopo de cirurgia odontológica com a implantação da cirurgia de
anquiloglossia (língua presa) com laser de alta potência. No ano de 2016 foram
realizadas 16 cirurgias;
Implantação do terceiro turno (noturno) no serviço de psiquiatria;
Ampliação do escopo das atividades do serviço de nefrologia, com realização de
biópsias renais guiadas por ultrassonografia no centro cirúrgico;
Implantação de ambulatório de estratificação de risco na especialidade de
alergia, com aumento na admissão de pacientes com maior complexidade e
maior indicação de imunoterapia.

Gestão Por Processo
 Monitoramento das entradas dos usuários ao HCB:
 Identificação de pacientes que já são atendidos no HCB e que são
inseridos novamente na fila do SISREG. Com esse trabalho, em conjunto
com a Central de Regulação, foi possível disponibilizar as vagas para
outros pacientes;
 otimização do uso de recursos do laboratório HCB com implantação de
rotinas, junto ao corpo clínico, para a solicitação de exames;
 elaboração de descritivo sobre as modalidades de atendimento no HCB,
tendo em vista a necessidade e especificidade dos pacientes terciários da
SES. Essa ação confere maior precisão na coleta de dados:
Consultas de Primeiro atendimento (formas de entrada no HCB)
o Primeira Consulta Externa (PCE) – principal forma de acesso ao
HCB, consiste em consultas de primeira vez (pacientes novos)
encaminhadas a partir das solicitações procedentes das diversas
unidades da Rede SES-DF (Centros de Saúde e Hospitais) e
agendados exclusivamente através da Central de Regulação da SESDF (SISREG);
o Parecer Especializado (PE) - destinado a pacientes internados ou
atendidos em unidades da Rede SES-DF, que apresente condição de
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risco significativo que justifique a realização de avaliação
especializada em carater de urgência (em até 48 horas);
Tratamento Fora de Domicílio (TFD) - serviço destinado a pacientes
de outros Estados da Federação, encaminhados pela Central de TFD
da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF);
Consulta de Egresso (CE) – voltada para pacientes de alta hospitalar
da Unidade de Pediatria, da Cirurgia Pediátrica e da Neurocirurgia
Pediátrica do HBDF e da Unidade de Pediatria do HMIB (das
especilidades de gastroenterologia, pneumologia, endocrinologia e
genetica), uma vez que os serviços ambulatoriais dessas
especialidades foram transferidos para o HCB;
Convocado Familiar (CF) – trata-se de serviço para admissão de
irmãos de portadores de algumas doenças genéticas que por
necessidade médica precisam ser também acompanhados pelo
médico que atende o seu familiar;
Admissão em Programa (AP) – serviço destinado à admissão de
pacientes inscritos em Programas Especiais de Atenção da SES-DF:
 Triagem neonatal da SES-DF (teste do pezinho – anemia
falciforme, hipotiroidismo congênito, fenilcetonuria, fibrose
cística);
 GVEI/DIVEP/SVS/SES/DF - pacientes encaminhados pela
Gerencia de Vigilancia Epidemiologica e Imunizações, que
apresentem quadros de reações adversas a vacinas;
 Coagulopatias Hereditarias – pacientes incritos no
HEMOCENTRO e que requeiram suporte multidisciplinar do
HCB, em atendimento à Portaria GAB/SES 162/2015;
 Diabetes – Programa de Atenção ao Diabetes Tipo I da SES-DF;
 Plano de Enfrentamento à Microcefalia associada ao virus Zika.

Consultas para Pacientes já em Acompanhamento no HCB
o Consulta de seguimento (CS) - consultas subsequentes de
acompanhamento, realizadas por médicos e profissionais da assistência
complementar essencial;
o Parecer Interno (PI) - serviço interno do HCB, em que uma
especialidade solicita suporte e/ou complementação diagnóstica /
terapêutica a outra(s) especialidade(s);
o Acompanhamento de Continuidade Terapêutica (ACT) - atendimento
médico no intuito de assegurar a continuidade do tratamento
medicamentoso. Visa atender as demandas de pacientes em uso de
medicações continuas;
o Consulta de Seguimento Especial (CSe) – trata-se de serviço de
seguimento diferenciado onde o paciente é dirigido de um profissional a
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outro dentro da mesma especialidade por especificidade que seu caso
requeira.
Em 15 de março o HCB encaminhou à CACG, por meio do OF. SUPEX 233/2016, cópia
do “Manual de Agendamento – Modalidades de Atendimento do Hospital da Criança
de Brasília José Alencar (NRM-CAA–02)”, onde estão discriminados os tipos de
consultas (serviços) disponibilizados pelo HCB, com sua conceituação, forma de acesso,
etc.

4.2. Economia gerada após negociações realizadas pelo HCB com fornecedores
O HCB se empenha em realizar negociações constantes com fornecedores e, com isso,
em 2016 foi gerada economia em:
a) Aquisição de bens e serviços - no ano foram concluídos 508 processos para
aquisição de bens e serviços. Em 245 deles o HCB negociou o preço constante
na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor
de R$ 1.638.174,37, equivalente a 9,75% do valor inicial;
b) Termos aditivos de renovação de contratos – no ano houve economia de
R$ 1.018.744,40 (valor referente a todo o período contratual) na elaboração
de Termos Aditivos para prorrogação da vigência contratual. Dos 86 contratos
renovados, 26 foram reajustados com percentual inferior ao INPC, 43 não
sofreram reajuste, 12 foram reajustados conforme sua cláusula contratual, 4
sofreram revisão de valor para mais e 1 contrato teve redução de valor após
negociação.

4.3. Fatos jurídicos relevantes ocorridos em 2016


Aprovação pelo TCDF das prestações de contas do ICIPE - o TCDF aprovou as
prestações de contas do ICIPE, relativas aos anos de:
 2011 (Decisão 1838/2016);
 2012 (Decisão 4329/2016); e
 2013 (Decisão 535/2016).



Processo TCU 024.089/2015
 O MPF, representado pela Promotora Marisa Isar, em 08.09.2015, recorreu
ao TCU contra a decisão do TCDF de arquivar os processos 41.101/2007 e
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24.165/2011, que tratavam sobre possíveis irregularidades na qualificação
do ICIPE e assinatura do Contrato de Gestão nº 01/2011;
Em 31.05.2016, a 2ª Câmara do TCU, por unanimidade, por meio do
Acórdão 6319/2016, decidiu não conhecer a representação do MPF e
determinar seu arquivamento.

 Processo TCU 22.385/2016
 O MPF, em 28.07.2016, por meio da Procuradora Luciana Loureiro Oliveira,
entrou com nova representação, contestando a decisão do TCU em não
conhecer a representação anterior;
 O pedido deu origem ao processo TCU 22.385/2016 que se encontra em
trâmite naquela corte.
 CPI da Saúde
 Nos meses de agosto e setembro de 2016 o ICIPE recebeu diversos
expedientes da CPI da Saúde versando sobre pedidos de informações
inerentes à execução dos Contratos de Gestão 01/2011 e 01/2014, dentre
elas cópias de todos os contratos celebrados pelo ICIPE para manutenção
do HCB, e respectivos documentos fiscais, relativos aos anos de 2011 a
2016;
 Em 24.08.2016 a CPI da Saúde produziu relatório parcial contendo diversas
acusações contra o ICIPE, a ABRACE, bem como às pessoas de Renilson
Rehem, Déa Carvalho e Newton Alarcão;
 Logo após sua divulgação o ICIPE apresentou esclarecimentos à CPI,
anexando documentação probatória da improcedência das acusações
produzidas pelos servidores que conduziram as investigações. O
documento foi entregue a todos os membros da Comissão Parlamentar de
Inquérito;
 Em 10 de outubro de 2016, os mesmos investigadores produziram novo
relatório parcial incluindo outras acusações. Ato contínuo, o ICIPE
protocolou contestação a todas as acusações anexando documentação
probatória da improcedência dos fatos narrados. Este relatório não foi
aprovado pelos membros da CPI.
 Processo 3ª Vara da Fazenda Pública ACP 2016.01.1.116141-5
 Em 10.11.2016, o MPDFT, na pessoa dos promotores Marisa Isar, Josué
Arão de Oliveira e Luís Henrique Ishihara, propôs junto ao TJDFT Ação Civil
Pública de Improbidade Administrativa questionando a celebração do
Contrato de Gestão 01/2014, com pedido liminar de afastamento do Dr.
Renilson Rehem da direção do Hospital da Criança baseado em afirmações
contidas nos relatórios produzidos pela CPI da Saúde;
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O processo foi distribuído à 3ª Vara da Fazenda Pública e autuado sob o
número 2016.01.1.116141-5;
O juiz titular aceitou o pedido de afastamento liminar do Dr. Renilson
Rehem determinando que o Secretário de Saúde designasse novo gestor,
que deveria ser servidor da Secretaria de Saúde, para assumir a
Superintendência do HCB durante os 60 (sessenta) dias determinados pelo
Juízo;
Em 29.11.2016, a SES-DF, por meio da PGDF, interpôs Agravo de
Instrumento contra a liminar proferida pela primeira instância, o qual foi
recebido com efeito suspensivo pela Desembargadora Carmelita Brasil;
O processo encontra-se em fase de admissibilidade da Ação de
Improbidade Administrativa.

4.4. Programa de Incentivo a Pós Graduação
Considerando a importância de promover ações que visem o desenvolvimento
profissional, bem como a capacitação dos funcionários e cedidos SES-DF, em benefício
da excelência da gestão e serviço de pediatria especializada, em 2014 foi criado o
Programa de Incentivo a Pós Graduação do HCB (PIP – HCB). Em 2016 21 funcionários
foram beneficiados pelo Programa.

4.5. Reunião na SES – histórico Hospital da Criança de Brasília
A pedido do Secretário de Saúde, no dia 25 de janeiro houve reunião na SES com a
participação, além do Secretário Dr. Fábio Gondin, de representantes das diversas
áreas da SES, para apresentação do projeto Hospital da Criança de Brasília. A reunião
foi dividida em 3 partes, com o objetivo de: 1ª parte) Ilda Peliz, presidente da ABRACEAssociação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e
Hemopatias - contextualizar o histórico do projeto, a situação do câncer infantil há 30
anos, como e porque a ABRACE assumiu a construção do prédio do Bloco I e a
aquisição de equipamentos e mobiliário, e a entrega formal do prédio à SES-DF; 2ª
parte) Newton Alarcão, Diretor Presidente do ICIPE - subsidiar a SES-DF com relação
aos aspectos da regularidade da contratação do ICIPE e execução do contrato de
gestão mostrando, inclusive, decisões do TCDF de arquivamento dos processos; e 3ª
parte) Renilson Rehem, Superintendente do HCB - apresentar o HCB, abordando com
detalhes e gráficos: Contrato de Gestão (obrigações e metas quantitativas e
qualitativas), Execução do contrato de gestão (prestação de contas), Controles
(internos e externos), pesquisa de satisfação dos funcionários, Relação com usuários e
Transparência.
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4.6. CACG – Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão 01/2014
No dia 28 de janeiro houve reunião com a CACG, com a seguinte pauta: a) Resposta
sobre os relatórios do 3º quadrimestre 2014 e 1° e 2° trimestres 2015; b) Entrega do
relatório CACG do 3° trimestre de 2015; c) Ajustes contábeis; d) Repactuação de
metas; e) Pagamentos de 2015; e f) Segundo termo aditivo (atualização do cronograma
de implantação do Bloco II, repactuação das metas e reajuste do valor em março 2016,
com base no IPCA).

4.7. Metas Quantitativas – dados ajustados
Tendo em vista que o processo de apuração e fechamento das informações é todo
manual, nem sempre é possível sua conclusão antes do décimo dia útil do mês e, por
isso, foi acertado com a CACG que os dados relacionados às metas quantitativas
seriam apresentados mensalmente, com a informação de tratar-se de dados
preliminares e que, se necessário, no relatório do mês subsequente seriam
apresentados os dados finais. Assim, nos relatórios dos meses de fevereiro, março,
maio e junho foram apresentadas planilhas com dados ajustados dos meses de janeiro,
fevereiro, abril e maio, respectivamente sem, contudo, interferir na pontuação
referente ao cumprimento das metas.

4.8. Auditoria da CGDF-Controladoria Geral do DF
Por solicitação da CGDF, quatro auditores estiveram no HCB no dia 25.02.2016, para
conhecer o hospital e buscar informações para subsidiar a análise que estava sendo
realizada por aquela Controladoria.
Posteriormente, por intermédio da Ordem de Serviço 107/2016 – SUCI/CGDF, de
02.08.2016, foi realizada Auditoria de Monitoramento das ações de controle, por duas
auditoras da CGDF.

4.9. Convênios e Acordos de Cooperação vigentes em 2016
Desde o início de seu funcionamento, o HCB vem celebrando convênios, acordos e
termos de cooperação no sentido de compor parcerias para buscar melhor
atendimento aos objetivos do contrato de gestão. Em 31 de dezembro de 2016
estavam vigentes:
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INSTITUIÇÃO

OBJETO

VIGÊNCIA
INICIAL

Laboratório QuímicoFarmacêutico Bergamo
Ltda (AMGEN Inc. Eurotrials Scientific
Consultants LTDA)

Realização de estudo clínico para comparar hormônios de
crescimento humano recombinante em crianças com déficit
de crescimento

23/04/2013

Novartis Biociências S/A

Doação do medicamento Tobramacina inalatória para
utilização em programa de acesso expandido

22/07/2013

Fundação Universidade
de Brasília - FUB (Campus
Ceilândia)

Realização de estágio obrigatório no HCB, com visitas
institucionais e prática de disciplinas curriculares aos alunos
de graduação do curso de Medicina
Concessão de atividades práticas e estágio curricular
obrigatório aos alunos do curso de graduação em Saúde da
Faculdade de Ceilândia/UNB

Banco Regional de Brasília
- BRB

Comodato de área interna para instalação e manutenção de
Terminal Automático de Atendimento (ATM) bancário

01/04/2014

Hospital de Câncer de
Barretos - Fundação Pio
XII

Desenvolvimento da oncologia, mediante pesquisas
conjuntas, rede de colaboração e promoção da educação
por intermédio de Planos de Trabalho

19/05/2014

Fundação Universidade
de Brasília / Hospital
Universitário de Brasília FUB/HUB

Disciplinar o HCB como campo de estágio em serviço para
residentes e desenvolver estágio obrigatório para
estudantes, incluindo Internato

13/06/2014

Hospital Geral Roberto
Santos

Aprimoramento do ensino, pesquisa e extensão da
residência médica em ambas as instituições por meio de
intercâmbio de atividades

15/06/2014

Universidade Católica de
Brasília - UCB

Hospital Sírio Libanês
Centro de Ensino
Unificado de Brasília UniCEUB

Universidade Federal do
Espírito santo - UFES

Hospital Universitário
Maria Aparecida
Pedrossian

Promover a cooperação técnico-científica e assistencial e
tratamento em colaboração no serviço de radioterapia do
HSL
Realização de estágio curricular obrigatório, pesquisas e
desenvolvimento institucional, de recursos humanos,
científicos e tecnológicos, uso compartilhado de materiais e
instalações e outros
Promoção pelo HCB da complementação de atividades a
residentes multiprofissionais matriculados no Programa de
Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital
Universitário Cassiano Antonio Mores/Centro de Ciências da
Saúde da UFES
Promoção pelo HCB da complementação de atividades a
médicos residentes matriculados no Programa de
Residência Médica do Hospital Universitário Maria
Aparecida Pedrossian

03/02/2014

24/02/2014

11/08/2014

14/10/2014

01/02/2015

23/04/2015

Hospital Heliópolis

Promoção pelo HCB da complementação de atividades a
médicos residentes matriculados no Programa de
Residência Médica do Hospital Heliópolis

17/06/2015

Hospital Federal da Lagoa
- HFL

Promoção pelo HCB da complementação de atividades a
médicos residentes matriculados no Programa de
Residência Médica do HFL

21/07/2015
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Hospital Santa Casa de
Misericórdia de São
Sebastião do Paraíso - MG

Promoção pelo HCB da complementação de atividades a
médicos residentes matriculados no Programa de
Residência Médica do Hospital Santa Casa de Misericórdia
de São Sebastião do Paraíso - MG

27/07/2015

UniEVANGÉLICA - Centro
Universitário de Anápolis

Promoção pelo HCB da complementação de atividades a
médicos residentes matriculados no Programa de
Residência Médica da UniEVANGÉLICA

03/08/2015

Associação de Apoio à
Dermatite Atópica - AADA

Desenvolvimento de ações de conscientização, informação,
planejamento, palestras e encontros relacionados ao
tratamento e interação social dos pacientes portadores de
dermatite atópica e seus familiares.

27/08/2015

Instituto de Medicina
Integral Prof. Fernando
Figueira - IMIP

Promoção pelo HCB da complementação de atividades a
médicos residentes matriculados no Programa de
Residência Médica do IMIP

04/09/2015

Hospital Alberto Rassi HGG

Promoção pelo HCB da complementação de atividades a
médicos residentes matriculados no Programa de
Residência Médica do HGG

25/09/2015

Fundação de Ensino e
Pesquisa em Ciências da
Saúde - FEPECS

Concessão de estágios e treinamentos em serviço para
residentes dos Programas de Residência da SES-DF, de
estudantes da ESCS, ETESB e profissionais da saúde da
EAPSUS

06/10/2015

Associação Brasileira de
Assistência às Famílias de
Crianças Portadoras de
Hemopatias - ABRACE

Aquisição de materiais e medicamentos mediante
financiamento da Abrace e responsabilidade técnica do HCB

16/10/2015

Amgen Biotecnologia do
Brasil Ltda

Fornecer o medicamento blinatumomabe a pacientes com
critérios de inclusão, em programa de acesso expandido de
acordo com a regulamentação brasileira.

10/11/2015

Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia de Brasília IFB

Cooperação técnica e financeira nas temáticas profissional e
tecnológica.

17/02/2016

Liga Álvaro Bahia Contra
Mortalidade
Infantil/Hospital
Martagão Gesteira

Promoção pelo HCB da complementação de atividades a
médicos residentes matriculados no Programa de
Residência Médica da Liga Álvaro Bahia Contra Mortalidade
Infantil/Hospital Martagão Gesteira.

04/03/2016

Associação Obras Sociais
Irmã Dulce

Promoção pelo HCB da complementação de atividades a
médicos residentes matriculados no Programa de
Residência Médica da Associação Obras Sociais Irmã Dulce.

05/07/2016

Hospital Materno Infantil
de Goiânia.

Promoção pelo HCB da complementação de atividades a
médicos residentes matriculados no Programa de
Residência Médica do Hospital Materno Infantil de Goiânia.

05/08/2016

Universidade de Mogi das
Cruzes

Promoção pelo HCB da complementação de atividades a
médicos residentes matriculados no Programa de
Residência Médica da Universidade de Mogi das Cruzes.

05/10/2016

Relatório Anual de Gestão – ICIPE – ano 2016 – página

18

4.10.

Programa Café com Diretor

No final de janeiro de 2016 foi lançado o programa “Café com o Diretor”, prevendo
encontros com o objetivo de aproximar a direção dos funcionários, estabelecendo um
canal aberto para informação, debate e ideias. Uma metodologia simples, a fim de
construir o engajamento e um ambiente motivador, de confiança e respeito:






29 de janeiro, com a Diretora de Recursos Humanos;
25 e 26 de fevereiro, com o Superintendente Executivo;
30 e 31 de março, com o Diretor de Administração;
26 e 27 de abril, com a Diretora Técnica;
30 e 31 de maio, com a Diretora do Centro Integrado e Sustentável de Ensino e
Pesquisa;
 30 de junho, com a Diretora de Estratégias e Inovação;
 28 e 29 de julho, com o Diretor de Custos, Orçamento e Finanças.
Foram encontros muito produtivos, onde os funcionários tiveram a oportunidade de
expor suas sugestões, críticas, dificuldades e esclarecer dúvidas, tudo com o propósito
de tornar o ambiente de trabalho e a qualidade do serviço ainda melhor.

4.11. CIPA
No dia 7 de março tomou posse a nova gestão da CIPA- Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes 2016/2017. A eleição ocorreu nos dias 3 e 4 de fevereiro e logo após
houve o treinamento, tudo em acordo com a Norma Regulamentadora NR-05,
aprovada pela Portaria 3.241/78 de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho.

4.12.

Combate ao mosquito Aedys Aegypti

Tendo em vista a epidemia causada pelo mosquito Aedys Aegypti, o HCB promoveu no
dia 29 de março, dentro do “Programa HCB+ Saúde”, palestra para os funcionários,
alertando para a prevenção de doenças causadas pelo mosquito.
Os pacientes também receberam esclarecimentos e orientações sobre o assunto, por
meio de murais com informações, painel gigante nas brinquedotecas, desenhos para
colorir, vídeos e contação de estórias, dentre outras.

Relatório Anual de Gestão – ICIPE – ano 2016 – página

19

4.13. Mudança na manipulação de Metotrexate
A partir de abril de 2016 a Equipe de OncoHematologia do HCB promoveu mudança na
forma de prescrição do medicamento “Metotrexate”, que repercutiu na manipulação
do antineoplásico. Anteriormente o medicamento era prescrito em até 10 etapas para
correr 24horas (medicamento + hidratação) e havia manipulação de até 10 bolsas para
cada paciente/dia. Com a mudança, o “Metotrexate” passou a ser manipulado
separado da hidratação e em bolsas para correr 12horas. Dessa forma, o número de
bolsas manipuladas por paciente diminuiu, sem prejuízo para o tratamento.

4.14. I Jornada de Condições Crônicas Pediátricas Atenção em Rede
O HCB realizou, nos dias 5 e 6 de maio, a “I Jornada de Condições Crônicas Pediátricas
Atenção em Rede: conceitos, estratégias e desafios”. O evento foi na Faculdade de
Ciências da Saúde da Universidade de Brasília-UnB e no auditório do HCB, com mesas
de debate que reuniram profissionais de diversas especialidades, tanto do HCB quanto
de outras unidades da Rede SES-DF.
Na abertura, o Subsecretário de Atenção Integral à Saúde, Daniel Seabra, abordou a
necessidade de o sistema de saúde conciliar o atendimento tanto na atenção primária
quanto na terciária.
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Foram apresentados e discutidos os temas: Doenças crônicas no contexto pediátrico,
modelos de atenção em rede (integração da atenção terciária, secundária e primária),
atenção multi-interdisciplinar, diretrizes clínicas na atenção crônica: estratificação de
risco e parâmetros assistenciais, relatos de experiência: ordenação do cuidado,
autocuidado apoiado e estabilidade clínica, modelo assistencial do Hospital da Criança
de Brasília e diretrizes multiprofissionais do Hospital da Criança.
Dentre os palestrantes destaca-se o consultor em saúde pública Eugênio Vilaça, o
consultor para a organização de serviços e sistemas de saúde Marco Antônio de Matos
e o professor titular do Departamento de Pediatria da Universidade Estadual de
Campinas e Coordenador do Centro de Investigação em Pediatria da Unicamp (Ciped),
José Dirceu Ribeiro.

4.15. V Semana de Enfermagem do Hospital da Criança de Brasília José Alencar
Nos dias 11, 12 e 13 de maio foi realizada a V Semana de Enfermagem do HCB, com o
tema: “A enfermagem como diferencial na qualidade da assistência ao paciente
pediátrico”, que contou com extensa programação voltada para o segmento.
Participaram da mesa de abertura Joseete Mesquita, gerente de enfermagem da SESDF, Gilney Guerra, presidente do Conselho Regional de Enfermagem do DF - Coren-DF,
Renilson Rehem, Isis Magalhães e Érica Fontes, respectivamente Superintendente
Executivo, Diretora Técnica e Coordenadora de Enfermagem do HCB.

4.16. CAPCO 2016 – Congresso de Atualização em Pediatria do Centro Oeste
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O projeto de pesquisa “Avaliação da importância da promoção de saúde bucal para
pacientes oncológicos pediátricos internados no Hospital da Criança de Brasília José
Alencar” foi apresentado e premiado em segundo lugar no Congresso de Atualização
em Pediatria do Centro Oeste – CAPCO 2016, realizado em Brasília, no período de 10 a
13 de maio de 2016.

4.17. Reestruturação do Sistema de Exames de Citogenética de Medula Óssea
realizados no Núcleo de Genética do Hospital de Apoio de Brasília (HAB/NUGEN)
O Laboratório de Citogenética do HAB/NUGEN estabeleceu regras para adequação dos
critérios de coleta, encaminhamento, transporte e recebimento das amostras para o
cariótipo de medula óssea, com vigência a partir de 1º de junho de 2016. Dessa forma,
o HCB encaminha os aspirados de medula óssea diretamente ao HAB/NUGEN.

4.18.

II Encontro de Comunicação e Saúde do HCB

O II Encontro de Comunicação e Saúde do HCB foi realizado nos dias 2 e 3 de junho e
reuniu especialistas de Brasília, São Paulo e Pernambuco. O evento foi aberto pelo
secretário de saúde do DF, Dr. Humberto Lucena, que destacou a importância da
comunicação na área assistencial.
O Encontro recebeu diversos convidados e dentre eles destaca-se: Márcia Turcato,
coordenadora de comunicação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde (SVS); Giuliana Morrone, jornalista da TV Globo; e Geraldo Lucchese, consultor
legislativo da Câmara dos Deputados. Também palestraram no evento Adriana Seman,
coordenadora de comunicação corporativa do Hospital Sírio-Libanês; Itacir Figueiredo,
diretor da empresa de comunicação WN&P (responsável pela assessoria do Sírio); e o
médico Jean Carlo Pegas, responsável pelo Escritório do Paciente do Hospital Albert
Einstein.

4.19.

Brigada Voluntária

O HCB realizou, nos dias 28 de janeiro, 2, 24 e 25 de junho capacitação teórica e
prática em brigada voluntária, totalizando 88 funcionários treinados, em atendimento
às Normas Técnicas 2/2009 e 7/2011 do Corpo de Bombeiros do DF.
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4.20.

Festejos juninos

No mês de junho as brinquedotecas do HCB foram ornamentadas com motivos de
festa junina e o tema foi trabalhado com o objetivo de enriquecer o conhecimento dos
pacientes quanto aos costumes, por intermédio de atividades lúdicas e prazerosas,
contribuindo para a socialização.

4.21.

Dia do Pediatra

Para comemorar o Dia do Pediatra o HCB realizou, no dia 27 de julho, café da manhã
para os profissionais do hospital e convidados, além de homenagear os pediatras de
onze hospitais da Rede SES-DF. Para encerrar a cerimônia, pacientes realizaram uma
apresentação de rap, com letra escrita por um deles durante o tratamento e contaram
com o apoio do musicoterapeuta do HCB e uma voluntária, professora de música.
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4.22.

2 milhões de atendimentos

Em agosto de 2016 o HCB ultrapassou a marca de dois milhões de atendimentos
(2.015.174). Dentre eles, foram 1.194.279 exames diagnósticos, 325.048 consultas
médicas, 49.913 diárias (20.279 internações e 29.634 hospital-dia); 34.391 sessões de
quimioterapia; e 13.879 transfusões.

4.23. VIII Encontro de Gestores do HCB
No dia 19 de agosto o HCB promoveu o VIII Encontro de Gestão, em que participaram
cerca de 60 funcionários, tendo como tema principal um levantamento da trajetória do
HCB nos seus 5 anos de funcionamento. O evento contou também com revisão de
cenários e palestra sobre “Experiência do paciente: empatia que gera excelência”,
proferida pelo Prof. Marcelo Minutti. Foram desenvolvidos trabalhos em grupo, o que
proporcionou momentos importantes de discussão, com participação ativa e
integração dos participantes.
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4.24.

II Jornada Interdisciplinar em Reabilitação do HCB

O HCB realizou, no dia 26 de agosto, a “II Jornada Interdisciplinar em Reabilitação do
HCB”, que contou com a palestra “Cuidados Paliativos – a fotografia da vida”, proferida
pela enfermeira Viviane Carvalho (HAB). Os quatro fóruns: “Tumores de SNC – do
diagnóstico à reabilitação”, “Outras alternativas de tratamento: toxina botulínica,
comunicação alternativa, terapia assistiva, musicoterapia”, “Doença neuromuscular –
uma visão científica” e “Diferentes fases do crescimento e desenvolvimento de
crianças com fibrose cística” contaram, para a discussão, com a participação de
especialistas da Rede Sarah, da Unifesp, da USP, da ABDIN, da UnB e do HCB.

4.25.

McDia Feliz 2016 – aquisição de microscópio trinocular para o HCB

Todo ano, no último sábado do mês de agosto, é realizado o McDia Feliz, uma iniciativa
do IRM-Instituto Ronald Mc Donald que, em Brasília, ocorre em parceria com a
ABRACE. Este ano, os funcionários do HCB, por intermédio da AHCB- Associação dos
Funcionários do HCB realizaram, durante todo o dia, uma série de atividades culturais
e lúdicas no Shopping Pier 21, como forma de atrativo e divulgação da campanha. Com
os recursos captados pela campanha, a ABRACE adquirirá um microscópio trinocular
para o HCB, fundamental na análise citogenética dos pacientes com leucemia.

4.26. Reclassificação, por solicitação da SES-DF, do valor de R$ 1.000.000,00 de
investimento para custeio – ordem bancária 2015OB18845 (06.11.2015)
Na elaboração do relatório de avaliação do Contrato de Gestão 01/2014, relativo ao 4º
trimestre de 2015, a CACG 001/2014 identificou que o valor de R$ 1.000.000,00
referente a recursos de investimento, constante no relatório de prestação de contas
do HCB, enviado à SES-DF, não era compatível com o informado pelo Fundo de Saúde
do DF.
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Em 06.01.2016 a CACG encaminhou o Memorando 002/2016 à Gerência de
Contratualização, com vista ao Fundo de Saúde, solicitando documentação sobre
repasses realizados em 2015 ao ICIPE/HCB, bem como listagem de ordens bancárias
emitidas em 2015, para fins de elaboração dos relatórios de avaliação trimestral de
julho a setembro e outubro a dezembro de 2015.
Em 11.01.2016 foi encaminhada listagem dos repasses realizados ao HCB no ano de
2015 e documentação referente às ordens bancárias, contendo valor total, sem
discriminação de valores referentes a custeio ou investimento.
Em 17.05.2016 foi encaminhado à CACG o Relatório de Inspeção 001/2016 –
DIACG/COAPP/SUCI/CGDF, que evidenciou o repasse de R$ 1.000.000,00 de recursos
de investimento.
Em 24.05.2016 a CACG enviou ao Fundo de Saúde do DF o Memo 18/2016-CACG,
solicitando reavaliação do documento enviado por aquele Fundo em 11.01.2016, para
“identificar se o valor referente ao repasse de investimento está incluído no valor total
informado de R$ 79.605.651,56 .... ou se trata-se de transferência de recursos não
incluída neste montante.”
Em 18.08.2016 o Fundo de Saúde do DF informou à CACG que houve problema
técnico na emissão da Nota de Empenho referente à Ordem Bancária 2015OB18845
(06.11.2015), com o lançamento do valor total do repasse como recurso de custeio e
não como parte de investimento, conforme havia sido informado ao ICIPE/HCB.
Nesse ínterim, foi realizada reunião com a diretoria financeira do HCB, que comprovou
com memorandos enviados pela GECONS/DICONS/SUPLANS/SES/DF que havia sido
feito o lançamento do recurso como investimento.
Diante disso, a CACG solicitou à GECONS, em despacho de 24.08.2016:
1. Encaminhamento da informação ao HCB para fins de análise e ajuste no
ano fiscal de 2016, visto que 2015 já foi encerrado tanto para a SES/DF
quanto para o ICIPE;
2. Análise por parte do serviço de auditoria externa do HCB para emissão de
parecer;
3. Reunião com o Fundo de Saúde e SUAG para fins de regularização dos
recursos de investimento no ano de 2016;
4. Devolutiva sobre o tema para fins de conclusão do relatório Trimestral do
quarto trimestre de 2015 e anual de 2015, e consequente conclusão dos
relatórios de 2016.
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Em 13.09.2016 o HCB recebeu o Memorando 178/2016 – GAB/SUPLANS, de
08.09.2016 contendo 3 anexos: 1) Memo 18/2016-CACG 001/2014, de 24.05.2016,
encaminhado à GECONS; 2) Despacho GECONS de 18.08.2016, referente ao
Memorando 18/2016; e 3) Despacho da CACG de 24.08.2016, dirigido ao
GAB/SUPLANS, referente ao Memo 18/2016.
Em 27.09.2016, o HCB enviou à SUPLANS o OF. SUPEX 1.083/2016, informando que a
auditoria externa do ICIPE entendeu que, do ponto de vista contábil, seria suficiente a
descrição do ocorrido nas notas explicativas do exercício fiscal de 2016, uma vez que
na contabilidade de ingressos não são discriminadas as classificações orçamentárias.
Segundo recomendação da Assessoria Jurídica do HCB, é necessário que a SES-DF
oriente sobre como tratar o valor principal e seus eventuais rendimentos financeiros,
pois esse evento não está previsto no Contrato de Gestão.
O HCB reiterou o pedido nos ofícios SUPEX 1.146 e 1.315, de 14.10.2017 e 5.12.2017,
respectivamente, mas até 31.12.2016 não recebeu resposta com orientação da SES-DF
sobre o assunto.

4.27.

Voluntariado – Projeto Pronto Sorriso

Com o objetivo de oferecer às crianças e adolescentes momentos de alegria e
descontração, em setembro foi criado no HCB o Projeto Pronto Sorriso, por uma dupla
de voluntários que se intitulam Dr. Serelepe e Dr. Ultra.

4.28.

XII Feira de Saúde de Brasília

A Associação Médica de Brasília – AMBr, em parceria com as Sociedades de
Especialidades e com apoio da Secretaria de Saúde do DF realizaram, nos dias 23 e 24
de setembro, na Estação Central do Metrô, a XII Feira de Saúde de Brasília, que teve
como tema Prevenção e Saúde. Foram distribuídos panfletos e esclarecimentos à
população. O HCB participou com um estande.
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4.29.

Semana da Criança

De 3 a 7 de outubro o HCB comemorou a Semana da Criança, com programação
cultural diária e diversificada, dando a oportunidade de divertimento a todas as
crianças presentes. Os voluntários tiveram participação ativa nas atividades.

4.30.

Dia do Médico

O HCB comemora anualmente o Dia do Pediatra, em julho, mas não podia deixar
passar, no dia 18 de outubro, o Dia do Médico e prestou singela homenagem com o
cartaz:
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4.31.

Campanha de Segurança do Paciente

O HCB tem realizado diversas ações para promoção das Metas Internacionais de
Segurança do Paciente - estratégias ou intervenções voltadas para prevenir ou reduzir
o risco de dano ao paciente decorrente do processo de cuidado de saúde.
No mês de outubro a primeira meta “Identificação Correta”, foi tema de ampla
divulgação no intuito de estimular o profissional de saúde a ser mais vigilante quanto à
checagem dos identificadores do paciente. Foi utilizada como técnica de abordagem
uma dinâmica que simulava um contexto habitual dos funcionários do HCB que se deu
pela apresentação de pacientes gêmeas nas áreas assistenciais e administrativas.
Durante a dinâmica eram apresentadas as práticas que garantem que o atendimento
ou procedimento correto sejam destinados à criança correta. Foram também afixados
de cartazes informativos por toda a Instituição.
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4.32.

Espaço do Funcionário

No dia 7 de outubro foi inaugurado o Espaço dos Funcionários, em parceria com a
AHCB-Associação dos Funcionários do HCB, que patrocinou o mobiliário para o Jardim
do Sertão, onde os funcionários podem descansar durante os intervalos de suas
jornadas de trabalho.

4.33.

Laminoteca de Hematologia pediátrica Professor Wilson Valente da Silva

No dia 4 de novembro foi inaugurada a Laminoteca de Hematologia Pediátrica
Professor Wilson Valente da Silva - o acervo de lâminas citológicas do médico pediatra
foi doado pela família ao HCB que, em justa homenagem, reuniu esforços para criar a
laminoteca de hematologia pediátrica, com o nome do eminente professor. Familiares
e alunos do homenageado e profissionais de saúde estiveram presentes.

4.34. 5ª SIPAT - 2016
De 7 a 11 de novembro foi realizada a 5ª SIPAT - Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho - SIPAT do HCB 2016, com diversas atividades: testes de
Bioimpedância, verificação de pressão ocular, pressão arterial, glicemia, dicas de
nutrição palestras dentre outros.
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O evento contou com diversificada programação:

Relatório Anual de Gestão – ICIPE – ano 2016 – página

31

4.35.

Prêmio Destaque de Iniciação Científica

No dia 16.11.2016, no 13° Congresso de Iniciação Científica do DF, que ocorreu na
UnB, a Dra. Elisa de Carvalho e duas alunas receberam menção honrosa pela
apresentação da pesquisa “Avaliação do conhecimento de profissionais da saúde
quanto à Campanha do Alerta Amarelo e Conduta na Colestase Neonatal”, realizada no
âmbito da SES (serviços primários e secundários).

4.36.

Programa de Atendimento e Humanização

Em parceria com o UniCEUB o HCB implementou o programa de capacitação para a
equipe de atendimento das recepções e telefonia, que visa capacitação nas práticas do
HCB, com foco nos aspectos comportamentais, com ênfase no alcance de um
atendimento de excelência, sempre alinhado às premissas de humanização do HCB.
São cinco módulos: Filosofia de Atendimento, Comunicação Interpessoal, Técnicas de
Atendimento, Apresentação Pessoal e Etiqueta Corporativa, e Compromisso com o
Servir.

4.37. HCB – 5 anos
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No dia 23 de novembro o HCB completou seu quinto aniversário.
Vale relembrar que, por força do Contrato de Gestão 001/2011, celebrado em
28.06.2011, o ICIPE tinha 90 dias para colocar o hospital em funcionamento e, assim, a
partir de 1º de julho daquele ano iniciaram-se os preparativos com a contratação de
pessoas, aquisição de bens, materiais e medicamentos e todo o necessário para a
abertura.
No dia 26 de setembro de 2011, 90 dias após a celebração do acordo, foram atendidos
os primeiros pacientes, no ambulatório de Onco-Hematologia cumprindo, assim, o
prazo previsto no contrato de gestão. No dia 3 de outubro foram transferidos os
ambulatórios de Pediatria do Hospital de Base e o Núcleo de Onco-Hematologia
Pediátrica do Hospital de Apoio. Tudo isso só foi possível pela incansável dedicação da
equipe de trabalho inicial, pela ajuda incondicional da ABRACE e pelo apoio logístico
do HAB-Hospital de Apoio.
Mesmo já estando em funcionamento, a inauguração oficial, que contou com a
presença do Ministro da Saúde, Governador do DF, Secretário de Saúde, diretores de
hospitais da Rede SES-DF e diversas autoridades, ocorreu no dia 23 de novembro de
2011.
Para comemorar o quinto aniversário, o HCB promoveu diversas atividades:
 1º de julho - homenagem aos pioneiros do HCB: 172 funcionários que
comemoram, em 2016, cinco anos de trabalho na instituição.

Relatório Anual de Gestão – ICIPE – ano 2016 – página

33

 26 de setembro – homenagem às pessoas que participaram dos primeiros
atendimentos: pacientes, responsáveis, profissionais de saúde e a ABRACE, que
apoiou incondicionalmente o HCB para que algumas ações se realizassem.
Recebidas com um café da manhã especial, elas contaram um pouco as suas
experiências no HCB e, ao final, uma voluntária encerrou o evento contando
uma estória.

 25 de outubro - homenagem aos voluntários da ABRACE-Associação Brasileira
de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias que
atuam no HCB. Aqueles que completam 5 anos de atuação, como a Dona
Odete, receberam uma declaração de agradecimento.

 31 de outubro - homenagem ao HAB-Hospital de Apoio de Brasília pela
parceria, colaboração e solidariedade prestadas pelos profissionais que fizeram
parte da história inicial do Hospital da Criança nesses 5 anos. Após a cerimônia,
as autoridades e convidados presentes fizeram uma caminhada até o HAB,
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onde foi descerrada uma placa em homenagem à instituição, com os dizeres “A
equipe de profissionais do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB)
agradece a todos os colegas do Hospital de Apoio pela parceria e compromisso
com a ampliação do atendimento pediátrico especializado no Distrito Federal. É
com muito afeto e carinho que reconhecemos a generosidade dessa unidade
com a implementação do Hospital da Criança de Brasília José Alencar.”
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 “Em 5 anos o HCB fez” - em novembro foi publicado cartaz contendo números
acumulados de atendimento no período compreendido entre outubro de 2011
e outubro de 2016.

 Cartazes “antes” e “depois” - foram elaborados cartazes com fotos e dados,
comparando o HCB em 2011 e 2016, numa série histórica, demonstrando a
evolução nos últimos 5 anos, com fotos “antes” e “depois” de: hall central, sala
de quimioterapia, ginásio da fisioterapia e recepção da estação Mata Atlântica
(Bioimagem e exames gráficos), hall central (com vista para o corredor que
ligará os blocos I e II).
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 4 de novembro - a campanha “Abrace essa história” foi marcada por um
abraço simbólico em torno do Bloco I. Cerca de 600 pessoas, dentre pacientes,
familiares, voluntários, funcionários, artistas, doadores e apoiadores se uniram
em uma corrente do bem.

 17 de novembro - homenagem em agradecimento aos terceirizados das áreas
de limpeza, segurança, alimentação, transporte, TI, engenharia e manutenção,
que ajudam a construir diariamente a história do HCB.

 21 de novembro - homenagem a um grupo de trinta e dois ex-funcionários,
sendo dois deles como homenagem póstuma. Para homenagear os
funcionários em atividade no Hospital, foi realizada a campanha “Quem te
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inspira a se dedicar sempre mais no HCB”, em que os funcionários votaram e
elegeram 10 colegas que os motivam a fazer mais e melhor no trabalho.

 22 de novembro - foram realizadas palestras por profissionais do Bope e da
Aeronáutica, com foco na Segurança do Paciente;

 23 de novembro – o dia do 5º aniversário foi marcado por uma cerimônia com
a presença de autoridades, usuários e funcionários do HCB. Antes do evento, o
governador Rodrigo Rollemberg e o secretário de saúde Humberto Fonseca,
acompanhados do superintendente executivo adjunto do HCB, Gilson Andrade,
e do diretor-presidente do ICIPE, Newton Alarcão, realizaram visita às obras do
Bloco II. Em seguida, inauguraram painéis que representam o compromisso do
Hospital com as crianças e adolescentes. Durante a cerimônia, foram lançados
a campanha “Abrace essa história”, um selo comemorativo produzido pelos
Correios, folder Disque 100, personagens, Diretrizes e Caderno de Gestão do
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HCB. O evento contou com a Banda de Música do Batalhão de Polícia do
Exército de Brasília.

 Brinquedotecas - durante todo o mês foram realizadas diversas ações nas
brinquedotecas com os pacientes, alusivas ao quinto aniversário e as crianças
quiseram deixar um recado nas paredes de vidro. Também foi montado um
painel de fotos “5 anos com você”.
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4.38. I Encontro da Rede Distrital de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ReDATS)
O HCB recebeu menção honrosa pelo trabalho “Tecnologias em Saúde no Hospital da
Criança de Brasília” (autores: Valdenize Tiziani, Erika Bomer Cagliari, José Carlos
Córdoba, Isis Magalhães), apresentado no seminário temático PesquisaSUS, promovido
pela FIOCRUZ e FEPECS no dia 16 de dezembro.

4.39.

Comemorações de Natal

O hall central do HCB foi ornamentado por voluntários com motivos natalinos.
A comemoração natalina no HCB foi de 13 a 23 de dezembro e contou com uma
programação repleta de atrações: jogos, corais, peças de teatro, apresentações
musicais, personagens, balé e visitas do Papai Noel, dentre outras.

4.40. Parcerias para realização de processo seletivo
Ao longo de 2016 o HCB aplicou 38 provas teóricas de conhecimentos específicos para
diferentes processos seletivos.
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Devido ao número de candidatos selecionados para a etapa de prova, em 12 processos
foi necessário buscar espaços que comportassem simultaneamente até 950
candidatos.
Considerando que as locações de espaços gerariam custo estimado de R$ 52.800,00
(88 salas a um valor unitário de aluguel de R$ 150,00/hora, valor praticado pelo
mercado local), o HCB buscou parceria com instituições de educação como alternativa
para contribuir na gestão responsável do recurso público. Dentre as parcerias firmadas
destaca-se o Colégio Ciman (parceiro ABRACE), Escola de Negócios Ibmec e Uniceub.

4.41. Serviços utilizados do Hospital de Apoio e Lacen
O Contrato de Gestão prevê que o HCB solicite a realização de serviços em outros
hospitais da Rede SES-DF, visando um melhor e mais completo atendimento aos
pacientes.
Em 2016 o HCB solicitou ao Hospital de Apoio - HAB e ao Laboratório Central de Saúde
Pública do Distrito Federal – LACEN-DF a realização de exames de análises clínicas que
não são realizados no HCB, ou por falta de equipamento apropriado, ou porque o
quantitativo não justifica a aquisição de aparato para tal. Em 2016 foram realizados
exames no HCB e no LACEN, que foram valorados em R$ 33.233,95.
A relação contendo o quantitativo, nomes dos exames realizados e o valor mensal foi
enviado à SES-DF nos relatórios mensais, para o desconto devido, nas parcelas
subsequentes.
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Note-se que os valores nos meses de outubro, novembro e dezembro estão bastante
reduzidos. Isso se deu porque houve desabastecimento de reagentes no HAB e não
seria possível a realização dos exames. O HCB recorreu à ABRACE que, mais uma vez,
se dispôs a adquirir os reagentes, a fim de dar seguimento à atenção aos pacientes.

4.42. Serviços produzidos pelo Laboratório de Triagem Neonatal do Hospital de
Apoio de Brasília - HAB
Desde 14.11.2012, pela Deliberação nº 34 do Colegiado de Gestão da SES-DF (DODF
238, de 26.11.12, seção I), o HCB está cadastrado como Serviço de Referência em
Triagem Neonatal-SRTN, para realização da Fase I, Fase II e Fase III do Programa
Nacional de Triagem Neonatal-PNTN.
Em 18.11.2013 foi publicada no DOU a Portaria SAS-MS nº 1.261/2013, de 14.11.2013,
que habilita o Distrito Federal na Fase IV do PNTN e credencia o STRN do HCB nesta
fase. O parágrafo único do Artigo 2º estabelece que “os procedimentos
complementares não disponíveis no STRN devem ser assegurados através da rede
assistencial complementar”.
Ressalte-se que os exames de triagem neonatal e alguns atendimentos de
acompanhamento de pacientes do SRTN são realizados pelo HAB que, com a
habilitação do HCB para o serviço, ficou impossibilitado de informar no Sistema
SIA/SUS a sua produção de serviços nesta área.
Para contornar essa limitação, foi publicada a Portaria 280/2013, da SES-DF, de
11.10.2013 (DODF 216, de 16.10.13), credenciando o HAB como rede complementar
ao SRTN do HCB.
Posteriormente, o HCB recebeu o Memorando DICOAS/SUPRAC/SES/DF s/n, de
20.11.2013 e o Memorando 259/2013 da GCCH/DICOAS/SUPRAC/SES/DF, informando
que, a partir da competência novembro de 2013, o HCB deveria informar no seu CNES
a produção de serviços do HAB (CNES 2649527) relacionados e específicos do
Programa Nacional de Triagem Neonatal.
Cabe ao HAB enviar ao HCB a discriminação e quantitativos de cada um dos serviços ou
exames realizados para inclusão no Boletim de Produção Ambulatorial - BPA do HCB.
Os serviços ou exames realizados pelo HAB e informados no BPA do HCB não são
computados nos quantitativos apresentados pelo HCB para aferição de cumprimento
de metas quantitativas.
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Na tabela abaixo estão especificados os exames e serviços realizados pelo HAB, nos
meses de janeiro a dezembro de 2016 e incluídos no BPA do HCB.

Procedimento

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

02.02.11.004-4 Dosagem de
Fenilalanina
28
30
29
24
27
30
27
29
29
(controle /
diagnóstico tardio)
02.02.11.006-0 Dosagem de
Fenilalanina TSH ou
11.231 12.370 12.379 11.749 12.619 12.255 10.318 12.141 10.833
T4 e detecção da
variante de
Hemoglobina
02.02.11.007-9 Dosagem de
3.928 4.166 4.188 3.969 4.234 4.115 3.461 4.075 3.653
Tripsina
Imunorreativa
02.02.11.009-5 Dosagem de 17
Hidroxi
3.835 4.063 4.081 3.862 4.173 4.037 3.394 3.993 3.579
Progesterona em
papel de filtro
02.02.11.010-9 Dosagem da
atividade da
Biotinidase em
3.656 3.882 3.860 3.711 3.965 3.863 3.252 3.804 3.390
amostras de
sangue em papel
de filtro
02.02.11.011-7 Dosagem
quantitativa da
3
4
1
2
0
1
2
2
4
atividade da
Biotinidase em
amostras de soro

out

nov

29

dez

30

24

9.962 10.205

9.991

3.372

3.449

3.497

3.303

3.365

3.409

3.158

3.225

3.264

2

0

0

T O T A L 22.681 24.515 24.538 23.317 25.018 24.301 20.454 24.044 21.488 19.826 20.274 20.185
03.01.12.001-3 Atendimento para
acompanhamento
de pacientes c/
Fenilcetonúria/Biot
idinase/Hiperplasia
Congênita

10

15

12

23

32

34

40

41

41

3

19

19

Ressalte-se que os BPA dos procedimentos foram entregues pelo HAB e registrados
dentro do mês de recebimento, mas podem ter ocorrido em datas anteriores.
Com relação a procedimentos do código 03.01.12.001-3 - Atendimento para
acompanhamento, pela Nutrição, de pacientes c/ Fenilcetonúria, os dados chegam ao
HCB no mês subsequente. Assim, mensalmente informa-se o quantitativo do mês
anterior ao do relatório.
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4.43.

Farmácia Ambulatorial

O Contrato de Gestão prevê no item 8.1.19 que o HCB deve “Garantir o suprimento de
medicamentos de componentes especializados, e medicação de atenção básica para
dispensação externa aos pacientes atendidos no HCB.... No caso de interrupção ou
descontinuidade no fornecimento dos medicamentos citados acima, o CONTRATADO
poderá adquiri-los com recursos provenientes do custeio do HCB.”
Apresenta-se abaixo a movimentação da Farmácia Ambulatorial no período de janeiro
a dezembro de 2016:
Farmácia Ambulatorial – janeiro a dezembro de 2016
Número de pacientes atendidos
Número de receitas aviadas
Número de itens dispensados
Número de unidades dispensadas
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do
HCB

29.642
38.829
65.759
2.037.818
R$ 1.352,222,12
R$ 1.386.212,14
R$ 2.738.434,26

O HCB envia mensalmente à SES a relação dos medicamentos e materiais adquiridos
no mês, com recursos do contrato de gestão, para dispensação aos pacientes do HCB,
com informação do nome do medicamento/material e apresentação, número de
unidades dispensadas e valor total. As notas fiscais são enviadas regularmente nos
relatórios mensais. O total no ano de 2016 foi de R$ 1.386.212,14.

4.44.

Visitas domiciliares

Equipe multidisciplinar composta por representantes da Nutrição, Psicologia,
Enfermagem e Fisioterapia do HCB e Assistente Social da ABRACE realizam visitas
domiciliares a pacientes da Onco-Hematologia fora de possibilidade terapêutica.
Além dessas, são realizadas, pela equipe do HCB, visitas a pacientes da hemodiálise e
da triagem neonatal.
De janeiro a dezembro de 2016 foram realizadas 71 visitas domiciliares a pacientes de
cuidados paliativos e não houve visita domiciliar a paciente da hemodiálise nem de
triagem neonatal.
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4.45.

Informática

No decorrer de 2016, dando continuidade aos processos de informatização do HCB,
em atendimento de novas demandas e, ainda, dando continuidade a atividades
iniciadas nos exercícios anteriores, foram finalizados processos de aquisição de novos
equipamentos e software, bem como a contratação de serviços relacionados com as
atividades do setor.
4.45.1. Equipamentos e infraestrutura de rede lógica
Em relação aos servidores, computadores e periféricos foram realizadas:
 Aquisição do novo projetor de multimídia para o auditório com maior resolução
e nitidez;
 Aquisição microcomputadores e softwares (Microsoft Office 2016
Home&Business e antivírus);
 Aquisição de componentes para manutenção dos microcomputadores (Hard
Disk, Fonte, Teclado e mouse);
 Aquisição de 2 (dois) Switches para atendimento de novos pontos de rede;
 Aquisição de Impressora de cartões para emissão das carteirinhas do paciente e
crachás (Reserva, para evitar que este serviço fique parado);
 Aquisição de um de Dispositivo de Armazenamento (Storage) para o Núcleo de
Comunicação, para armazenamento da mídia digital do HCB;
 Locação
das impressoras Multifuncionais no Administrativo e
Superintendência;
 Migração do serviço de Hospedagem e e-mail Coorporativo;
 Aquisição de serviço de manutenção TVs, conversão sinal digital e adequação
ao sinal digital das TV’s abertas;
 Aquisição de Serviço Especializado de Suporte e Manutenção dos Servidores e
‘Storages” e Softwares HP (contrato com a HP);
 Aquisição de Serviço Especializado de Suporte e Manutenção do Sistema de
telefonia e consultoria (Novo contrato – Connec Telecom);
 Ampliação do link de Internet solicitado em 2015 e implementado em 2016,
passando de 32Mb para 100Mb.

4.45.2. TrakCare
No ano de 2015 foi realizada a migração para a versão 2014 do TrakCare. Dando
continuidade, no ano de 2016 foram conseguidas junto a SES-DF algumas melhoras na
utilização e disponibilidade do sistema, dentre estas melhorias foi implantado o
módulo de centro cirúrgico, que passou a ser utilizado pela área.
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Visando melhorar a qualidade do atendimento dos pacientes foram implementados
dois sistemas que ampliam as funcionalidades oferecidas pelo TrakCare:


Vertude: Sistema integrado de comunicação telefônica que permite a
confirmação de agendamento, o alerta para alterações de agendamento e a
execução de pesquisa de satisfação de forma automática, sem intervenção de
operadores telefônicos;
SIGA: Nova versão do sistema gerenciador de filas com uso de senhas
eletrônicas que permite, entre outras melhorias, a visualização do nome do
paciente junto com o número de senha nas TVs e o encaminhamento do
paciente para os vários locais de atendimento, com o objetivo de evitar o
chamado verbal. Já está sendo operacionalizado na recepção central,
radiologia, laboratório, farmácia ambulatorial e acolhimentos de enfermagem,
necessitando da aquisição de novos painéis para que possa ser estendido
também aos consultórios.

4.45.3. BackOffice
Foi dada continuidade à implementação do sistema de BackOffice, composto dos
sistemas integrados Mega Empresarial e Soft Trade, após a homologação dos módulos,
buscando implementar as soluções e ajustes apontados nas homologações,
parametrizado o módulo de custos (com alguns ajustes que estão sendo tratados) e o
modulo de RH onde ainda existem pendências relativas, principalmente, ao
tratamento do ponto.

4.45.4. Outros sistemas
Foi desenvolvido o sistema WEB de gestão dos eventos técnico-científicos. O sistema
permite a divulgação, inscrição e pagamento on-line, bem como o envio e controle do
processo de aprovação dos trabalhos apresentados. Já no momento da realização do
evento o sistema permite realizar o registro de presença e, sucessivamente, a emissão
dos certificados de participação. Foi prevista inclusive a integração com o sistema
“Survey Monkey” para permitir aos participantes informar on-line a avaliação do
evento e ao HCB realizar as análises estatísticas sobre o resultado geral da avaliação.
Foi melhorado e desenvolvido o sistema de controle de prontuários, usado pelo SAME.
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Foi iniciada a reformulação do site com a adequação e padronização deste com
implementações de melhorias sugeridas pelas áreas gestoras.

5. METAS QUANTITATIVAS
O Contrato de Gestão estabelece metas quantitativas e qualitativas mensais, baseando
o quantitativo de produção proporcionalmente aos dias úteis no mês.

Conforme previsto no Contrato de Gestão 01/2014, até a inauguração do Bloco II do
HCB estarão em funcionamento os serviços constantes nos Grupos de I a VIII e as
metas dos Grupos I a VII terão como referência a produção nos dias úteis.
Apresenta-se gráficos de produção das metas quantitativas, com indicação da meta
assinalada em vermelho.
No Grupo I - Consultas Médicas foram realizadas no período, 73.550 consultas de
especialidades médicas pediátricas (alergia e imunologia, cardiologia, cirurgia
pediátrica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia/hepatologia/nutrologia,
infectologia, nefrologia, neurocirurgia, neurologia, oncologia, hematologia,
pneumologia). A partir de fevereiro de 2016 foi alterada a configuração nas agendas

Relatório Anual de Gestão – ICIPE – ano 2016 – página

47

do sistema TrakCare no HCB, atendendo a maior detalhamento dos tipos de consultas
médicas: PCE - primeira consulta encaminhada pela Central de Regulação, PE - parecer
especializado, AP - admissão em programa, CE - consulta de egresso, TFD - tratamento
fora de domicílio, CF - convocado familiar, PCI - primeira consulta interna, ACT - troca
de receita, PI - parecer interno, Cse - consulta seguimento especial e CS – consultas
subsequentes / retorno. Foi atingida média anual de 92,0% de cumprimento da meta.

O gráfico abaixo demonstra a média de consultas médicas realizadas, por dia útil, mês
a mês. A média anual foi de 295 consultas por dia útil.

No Grupo II - Assistência Complementar Essencial, que engloba as áreas de:
enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, musicoterapia, nutrição,
odontologia, psicologia, psicopedagogia, serviço social e terapia ocupacional, foram
realizados 64.716 consultas e procedimentos e as metas foram superadas em todos os
meses, atingindo média de 135,8% do estabelecido.

Relatório Anual de Gestão – ICIPE – ano 2016 – página

48

O gráfico abaixo demonstra a média de consultas e procedimentos de Assistência
Complementar Essencial, por dia útil, mês a mês. A média anual foi de 260 consultas e
procedimentos de Assistência Complementar Essencial por dia útil.

No Grupo III – Procedimentos Especializados, que contempla: cirurgia ambulatorial,
endoscopia (alta e baixa), hemoterapia, imunologia, TRS – diálise peritoneal, TRS –
hemodiálise e quimioterapia (APAC), foram realizados 16.036 procedimentos,
incluindo sedação, atingindo média de 146,8% do estabelecido.
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O gráfico abaixo demonstra a média de procedimentos especializados por dia útil, mês
a mês. A média anual foi de 64 procedimentos por dia útil.

Relativamente ao Grupo IV – Exames por Métodos Gráficos, que contempla:
eletroencefalograma (EEG), eletroneuromiografia (ENM), espirometria, holter,
manometria, MAPA, pHmetria, potencial evocado, teste de esforço, tilt test e
urodinâmica, foram realizados 9.524 procedimentos, atingindo média de 158,4% do
estabelecido, com média de 38 procedimentos por dia útil.
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No Grupo V – Exames Laboratoriais, que contempla: anatomia patológica (citologia,
anatomopatologia, imunohistoquímica, etc), biologia molecular citogenética,
imunofenotipagem e patologia clínica (bioquímica, hematologia, uroanálise, etc),
foram realizados 271.423 exames, atingindo média de 127,3% do estabelecido, com
média de 1.082 procedimentos por dia útil.
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No Grupo VI – Exames de Bioimagem, que contempla: ecocardiograma, radiologia,
tomografia computadorizada, ultrassonografia com e sem doppler, foram realizados
18.227 exames, atingindo média de 133,1% do estabelecido, com média de 73
procedimentos por dia útil.
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No Grupo VII – Cirurgias em regime de Hospital Dia, foram realizados 761
procedimentos, atingindo média de 168,0% do estabelecido, com média de 3
procedimentos por dia útil.
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No Grupo VIII – Saídas Hospitalares, foram realizados 809 saídas hospitalares,
atingindo média de 118,8% do estabelecido, com média de 5 por dia útil.

6. METAS QUALITATIVAS
As metas qualitativas buscam mensurar o desempenho médico-assistencial, o alcance
de objetivos da organização e a eficácia administrativa. Os indicadores apresentados
representam os critérios estabelecidos e pactuados entre os representantes da SES-DF
e do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, os quais podem ser
modificados, de comum acordo.
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6.1.

Procedimentos para a Central de Regulação da SES-DF

“Disponibilizar à Central de Regulação procedimentos, nos quantitativos e prazos
pactuados por intermédio da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão.
Meta: Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados”
Conforme pactuado com a CACG, foi cumprido o cronograma estabelecido de envio
mensal da oferta de serviços prestados pelo HCB a serem disponibilizados à Rede SESDF através da Central de Regulação.
Em 2016 foram ofertados à Central de Regulação 11.880 procedimentos, sendo:
 7.405 consultas de especialidades pediátricas; e
 4.475 exames diagnósticos, sendo 970 ecocardiografias e 3.464 tomografias.

Meta: disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados
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6.2.

Satisfação do Paciente e seus Familiares

“Mensuração, por meio de pesquisa direta, da satisfação do cliente externo. Para
cumprimento deste item, deverá ser atingido um índice de satisfação igual ou superior
a 75% de avaliações qualificadas como Boa ou Ótima.
Meta: Satisfação do cliente externo = ou > que 75%.”
O HCB realiza diariamente, por meio de ligações telefônicas, a Pesquisa de Satisfação
do Usuário com o objetivo de avaliar a percepção do usuário em relação à qualidade
dos serviços prestados. Além disso, instituiu a Pesquisa de Satisfação das Crianças,
realizadas diariamente com os pacientes, por meio de entrevistas estruturadas.
No período de janeiro a dezembro de 2016 foi realizada uma média de 1.038 pesquisas
por mês e alcançado o índice médio de 96,4% de satisfação dos pacientes e seus
familiares com os serviços do HCB.
Avaliações

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

TOTAL

Ótimo

365

416

329

1.100

1.147

466

905

1.443

988

761

777

703

9.400

Bom

87

41

74

270

281

143

235

352

333

221

283

216

2.536

Regular

3

0

7

65

54

16

32

72

46

41

48

29

413

Ruim

0

0

1

4

8

1

5

12

12

5

6

5

59

Péssimo

0

0

0

8

9

2

3

6

10

4

9

0

51

Não consigo avaliar

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Total

457

457

411

1447

1499

628

1180

1885

1389

1032

1123

953

12.461

Total Bom + Ótimo

98,9%

100,0%

98,1%

94,7%

95,3%

97,0%

96,6%

95,2%

95,1%

95,2%

94,4%

96,4%

96,4%
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Meta: Satisfação do cliente externo = ou > que 75%

6.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria
“Dispor de Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria, para registro e
encaminhamento de manifestações dos usuários da Unidade. O cumprimento da Meta
vincula-se ao adequado tratamento de 80% das queixas recebidas. Entende-se por
queixas o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio, necessariamente com
identificação do autor. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma
queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhada a seu autor como
resposta ou esclarecimento ao problema apresentado.
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas.”
O HCB mantém canais de atendimento:
 Atendimento presencial pelo Ouvidor: todos os dias úteis, das 8:00 às 17:00
horas;
 Atendimento por meio de manifestação escrita, em impresso próprio,
disponibilizado em locais estratégicos do Hospital; e
 Atendimento por meio eletrônico, no e-mail ouvidoria@hcb.org.br, do canal
“Fale Conosco”, disponível no endereço www.hcb.org.br e, do Sistema OUV-DF,
disponibilizado pelo GDF, no endereço http://www.ouv.df.gov.br/#/;
 Pesquisa de Satisfação do Usuário, realizadas diariamente por meio de ligações
telefônicas, com o objetivo de avaliar a percepção do usuário em relação à
qualidade dos serviços prestados e;
 Pesquisa de Satisfação das Crianças, realizadas diretamente com os pacientes,
por meio de entrevistas estruturadas.
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No período de janeiro a dezembro de 2016 foram recebidas 263 reclamações, sendo
resolvidas dentro de cada mês uma média de 89,8%. Dessa forma, nesse item também
foi superada a meta estabelecida que é de 80% de resolução das reclamações.

Meta: Resolver 80% das reclamações recebidas

6.4.

Taxa de Absenteísmo

“Apresentar o percentual de pacientes faltosos a consultas e procedimentos
agendados.
Meta: Apresentar mensalmente a mensuração.”
Para esta apuração, os números de PCE - Primeira Consulta Externa foram computados
a partir dos registros de BPA – Boletim de Produção Ambulatorial.
Ressalta-se que os dados podem diferenciar dos registrados no SISREG, tendo em vista
que muitas consultas, por diversos motivos (tais como: alteração de agenda do
médico, ausência por abono, férias, congresso, etc.), deixaram de ser realizadas nas
datas inicialmente previstas, agendadas pela Central de Regulação, e foram
remarcadas pelo HCB para outra data.
O gráfico abaixo demonstra o índice de absenteísmo de pacientes a consultas
agendadas previamente, o que representou uma média anual de 16,5% entre as
consultas agendadas e as realizadas.
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Meta: Apresentar mensalmente a mensuração

6.5. Controle de Infecção Hospitalar
“Demonstração de funcionamento da CCIH e apresentação analítica de dados relativos
à área.
Meta: Apresentar mensalmente ata de reunião e dados.”
O HCB realiza regularmente atividades para a melhoria da assistência e avaliação das
medidas utilizadas para controle e prevenção das infecções relacionadas à assistência
(IRAS).
Para apresentação da meta, foram elencados inicialmente 3 indicadores:
6.5.1. Taxa de Infecção de sítio cirúrgico (ISC):
nº de ISC em cirurgias limpas x 100
nº de cirurgias limpas
Para apuração dos dados, é realizada busca por telefone, 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 do HCB.
Em 2016, a média foi de 0,3% de ISC
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6.5.2. Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC):
nº de pacientes com cateter central-dia no mês
nº de pacientes-dia no mês
Este indicador demonstra o percentual da amostra analisada que está exposta a risco
aumentado de infecção.
Em 2016 o percentual foi de 45,5% de CVC.
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6.5.3. Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter
venoso central (IAVC):
___nº de casos novos de IAVC no mês x 1000___
nº de pacientes com cateter central-dia no mês
Este indicador é calculado pela ocorrência de casos de ICS (Infecção de Corrente
Sanguínea) associada à utilização de cateter venoso central e alerta para a necessidade
de adoção de medidas de prevenção de ICS.
Em 2016 o percentual foi de 0,2% de IAVC.

A infecção da corrente sanguínea associada à utilização de cateter venoso central é um
indicador estratégico para o HCB, sendo monitorado sistematicamente. As ações para
prevenção dessa infecção seguem os padrões e recomendações internacionais. Os
hospitais americanos são os que mais frequentemente reportam suas taxas de
infecção relacionada à assistência em publicações periódicas (NHSN – National
Healthcare Safety Network) que inclui, atualmente (2013) 1.545 hospitais que utilizam
a mesma metodologia para a coleta de dados.
Complementarmente aos dados acima, apresenta-se, no Anexo 20, as atas das
reuniões mensais realizadas pelo SCI-Serviço de Controle de Infecção no período de
janeiro a dezembro de 2016, que foram anexadas aos relatórios mensais, para
cumprimento da meta.
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6.6. Taxa de Ocupação
“Apresentar o percentual de ocupação operacional do hospital, entendida como a
razão entre o número de pacientes/dia e o número de leitos/dia.
Meta: Apresentar mensalmente os dados.”
A taxa de ocupação média em 2016 foi de 75,7%.

Meta: Apresentar mensalmente os dados

6.7. Média de Permanência
“Apresentar a média de permanência hospitalar, obtida pela razão entre o número
de pacientes/dia e o número de saídas hospitalares.
Meta: Apresentar mensalmente os dados.”
A média de permanência em 2016 foi de 5,4 dias.

Meta: Apresentar mensalmente os dados
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6.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar Institucional
“Apresentar a Taxa de Mortalidade Hospitalar Institucional, entendida como o
percentual obtido pela razão entre o número de óbitos ocorridos com mais de 48 horas
de internação e o número de saídas hospitalares.
Meta: Apresentar mensalmente os dados.”
Não houve nenhuma ocorrência de óbito no período janeiro a dezembro de 2016.

6.9. Registro Hospitalar de Câncer – RHC
“Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos do mês e
seguimento de pacientes oncológicos registrados no mesmo mês do ano anterior. No
relatório referente ao mês de setembro, apresentar, adicionalmente, comprovante de
envio da base de dados do ano anterior ao INCA (Instituto Nacional do Câncer).
Meta: Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e
seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano anterior. No relatório
referente ao mês de setembro apresentar, adicionalmente, comprovante de envio da
base de dados do ano anterior ao INCA.”
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Ressalta-se que o gráfico acima, referente a 2015, está diferente do enviado no
relatório do ano anterior, pois em 2016 foram revistos e introduzidos alguns critérios
de exclusão de casos estabelecidos pela comissão do RHC, como casos de tumores
benignos. Assim, o HCB também revisou os dados de 2015, consolidando-os conforme
o gráfico acima.
O Contrato de Gestão prevê que no mês de setembro deve ser apresentado,
adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA
(Instituto Nacional do Câncer).
O Registro Hospitalar de Câncer consiste numa base de dados essencial para geração
de informações que contribuem para a tomada de decisões, levando ao
aprimoramento da gestão clínica assistencial e do planejamento das terapêuticas
empregadas, bem como para a pesquisa clínica que qualifica a assistência.
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Desde 2014 o HCB estruturou de forma profissional o Registro Hospitalar de Câncer,
com a Portaria nº 139 de 3.11.2014, que instituiu o Comitê de Assessoramento do
RHC, reunindo profissionais das diferentes áreas envolvidas e que mantém uma
agenda de reuniões.
Desde então, as anotações de casos novos e de seguimento vêm sendo desenvolvidas
diligentemente pela equipe, que cuidou de recuperar as anotações que vinham sendo
feitas pela equipe de oncologia desde o início das suas atividades no DF, nos idos de
1985.
A Portaria SES-DF nº 148 de 25.06.2015, torna compulsória a notificação dos casos de
Câncer no Distrito Federal. Sendo o HCB a unidade de referência para diagnóstico e
tratamento do câncer infantil no DF, passa a ser a fonte notificadora do Registro de
Câncer de Base Populacional, devendo informar à Gerência de Câncer da Secretaria de
Saúde do Distrito Federal, sempre que o banco de dados for enviado ao SisRHC-INCA,
ou sempre que solicitado.
Por regulamento do RHC do INCA, os dados só são enviados após solicitação do
próprio INCA, o que ocorre após 2 anos do registro dos dados no sistema SisRHC. Em
2017 serão enviados as bases de 2013, 2014 e 2015 as quais já estão em processo de
revisão.
Em 2016 foram concluídas as coletas de dados e o registro dos pacientes admitidos em
2012, tendo sido registrados 138 pacientes, cujos dados foram transmitidos ao INCA
através do SisRHC em 17.05.2016. Após visita Técnica dos técnicos e assessores do
Registro de Câncer do INCA, em 10.08.2016, o HCB foi auditado e verificou-se que o
funcionamento do RHC do HCB está em conformidade com as normas. Foi acordado
nesta ocasião que também seriam resgatados casos já registrados e não transmitidos
dos anos de 2007 a 2009. Desta forma, em 1º.09.2016, foram transmitidos os dados
recuperados parcialmente referentes aos anos de 2007, com 77 pacientes, de 2008
com 64 pacientes e de 2009 com 82 pacientes. À medida que os dados completos
sejam resgatados, serão inseridos e retransmitidos. Por fim 114 pacientes do ano de
2010 foram enviados no dia 09.12.2016. Essas ações foram concluídas em 2016 e os
comprovantes de transmissão dos dados são apresentados a seguir.
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7. FUNCIONAMENTO DE COMISSÕES HOSPITALARES
Ao final de 2016 estavam em pleno funcionamento as comissões abaixo elencadas.
Vale ressaltar que as datas de realização das reuniões foram informadas mensalmente
nos relatórios de prestação de contas:







CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar;
CFTPS - Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para Saúde;
CGRS - Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
CRPO - Comissão de Revisão do Prontuário do Pacientes e Óbitos;
CT - Comitê Transfusional; e
CIPA – Comissão de Prevenção de Acidentes do Trabalho.

8. EXECUÇÃO FINANCEIRA E EXECUÇÃO FISCAL
8.1. Execução Financeira
Os repasses creditados pela SES-DF na conta BRB 060.038.346-6, oriundos do Contrato
de Gestão 001/2014, são separados, gerencialmente, em recursos para custeio e
investimento. Com a finalidade de garantir o controle dos saldos, os valores recebidos
são aplicados em CDB em registros distintos e é efetivado o resgate de acordo com a
necessidade de pagamento dos compromissos assumidos, possibilitando a conciliação
dos valores de acordo com o seu destino.
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8.1.1. Custeio
O ano de 2016 iniciou com disponibilidade financeira de custeio de R$ 15.271.842,78
na conta bancária 060.038.346-6 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$ 69.332.889,91 e
o rendimento líquido de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15
de janeiro de 1997, foi de R$ 1.154.224,17. Houve, também, ingressos de recursos
referentes ao aluguel da cafeteria no valor de R$ 15.490,00, reembolso do ICIPE
referente a salários no valor de R$ 63.724,85, o ingresso de R$ 47.202,85 referente à
devolução de recursos de supridos, reembolso do plano de saúde por funcionário e
outros. O total de ingressos em 2016 foi de R$ 70.613.531,78.
O valor total do desembolso de custeio foi de R$ 78.069.120,63. Desta forma o
saldo da disponibilidade financeira para custeio, no final do ano de 2016, foi
de R$ 7.816.253,94.

8.1.2. Investimentos
O ano de 2016 iniciou com disponibilidade financeira para investimentos no valor de
R$ 55.883,92 na conta bancária 060.038.346-6 mantida junto ao BRB – Banco de
Brasília, banco oficial do Distrito Federal.
No ano houve repasse pela SES-DF, para investimentos, no montante R$ 5.000.000,00
e o rendimento líquido de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1
de 15 de janeiro de 1997, foi de R$ 304.495,86.
O valor total do desembolso com investimentos foi de R$ 1.165.393,17. Desta
forma o saldo da disponibilidade financeira para Investimentos, no final do ano de
2016, foi de R$ 4.194.986,61.

8.1.3. Fluxo de Caixa, DRE, Balancete Mensal e Balanço Patrimonial
O relatório completo de execução financeira e execução fiscal, conforme modelo da
Portaria 172/2011, bem como os extratos mensais da conta bancária específica e os
extratos de aplicações financeiras encontram-se no Anexo 21.
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A Demonstração do Resultado do Exercício-DRE no Anexo 22, os Balancetes Mensais
(ano encerrado e anterior) no Anexo 23 e o Balanço Patrimonial (ano encerrado e
anterior) no Anexo 24.
Apresenta-se abaixo o relatório sintético de execução financeira no ano de 2016, pelo
critério de Fluxo de Caixa, ou seja, valores efetivamente recebidos e valores
efetivamente pagos.
CUSTEIO
DESCRIÇÃO

INVESTIMENTO

SALDO INICIAL

VALOR
15.271.842,79

SALDO INICIAL

VALOR
55.883,92

INGRESSOS
REPASSE SES - BRUTO
OUTROS INGRESSOS/REND. APLIC. FINANC.
DESCONTO CONTRATUAL - METAS
REPASSE SES - LÍQUIDO
TOTAL DE INGRESSOS

69.332.889,91
1.280.641,87
69.332.889,91
70.613.531,78

INGRESSOS
REPASSE SES - BRUTO
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DESCONTO CONTRATUAL - METAS
REPASSE SES - LÍQUIDO
TOTAL DE INGRESSOS

5.000.000,00
304.495,86
5.000.000,00
5.304.495,86

DESEMBOLSOS
INSUMOS HOSPITALARES
Material Médico Hospitalar
Drogas e Medicamentos
Insumos Laboratório
Gases Medicinais
PESSOAL
Pessoal CLT
13º Salário
Pessoal Cedido SES
Encargos
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL
Cursos e Treinamentos
Plano de Saúde dos Funcionários
Vale Transporte
MATERIAIS
Material de Informática
Material de Uso e Consumo
Material de Manutenção
Supridos
Outros Materiais
GASTOS GERAIS
Serviços de Terceiros

10.411.872,61
1.759.990,40
6.751.303,19
1.761.993,21
138.585,81
47.658.023,78
27.226.995,11
2.115.191,83
18.315.836,84
3.567.925,79
158.308,14
3.100.978,30
308.639,35
2.062.398,75
146.177,80
604.977,87
1.235.507,00
64.003,77
11.732,31
14.368.899,70
12.932.187,97

DESEMBOLSOS
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
OBRAS
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS

717.181,00
108.081,67
340.130,50
1.165.393,17

SALDO INVESTIMENTOS

4.194.986,61

Serviço de Vigilância

2.328.064,52

Serviço de Higienização e Limpeza

2.229.890,99

Serviço de Alimentação

3.609.078,47

Serviço de Lavanderia
Serviços de Informática

415.756,86
129.726,41

SALDOS:
EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
EXTRATO BANCÁRIO APLICAÇÕES
SALDO FINAL

126.805,97
11.884.434,56
12.011.240,53

96.065,47

Tributárias s/ NF

1.481.380,70

Outros Serviços

1.254.182,61

SALDO (CUSTEIO)

12.011.240,55

116.490,70

Serviço de Esterelização

Água
Energia Elétrica
Telefone/Internet
Bancárias
Outros Gastos Gerais
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO

SALDO FINAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOS)

1.271.551,24

Serviços Exames Laboratórios
Serviço de Viagem e Estadia

DESCRIÇÃO

403.629,80
784.042,00
197.001,18
27.302,71
24.736,04
78.069.120,63
7.816.253,94

Relatório Anual de Gestão – ICIPE – ano 2016 – página

68

Note-se que no item Pessoal – Pessoal Cedido SES o valor está zerado, por não se
tratar de desembolso. O valor para desconto na parcela subsequente está informado
em outro item neste relatório.
O valor total de custeio do HCB em 2016 foi de R$ 78.069.120,63, acrescido de
R$ 6.867.925,07, referente aos profissionais cedidos pela SES-DF e R$ 33.233,95
referente ao acordo de cooperação com as unidades da Rede SES-DF ,
totalizando R$ 84.970.279,65. Deste montante, deve-se deduzir o valor dos
medicamentos adquiridos com recursos do Contrato de Gestão para abastecimento da
farmácia ambulatorial no valor de R$ 1.386.212,14.
No que se refere aos desembolsos com custeio, observa-se que os gastos com Insumos
Hospitalares totalizaram R$ 10.411.872,61. O maior desembolso foi com o grupo
Pessoal, no valor de R$ 47.658.023,78 (referente a salários e encargos dos funcionários
celetistas). No grupo Outros Custos com Pessoal, o desembolso total foi de
R$ 3.567.925,79. No grupo Materiais o desembolso foi de R$ 2.062.398,75 e, por fim,
no grupo de Gastos Gerais, com desembolso total de R$ 14.368.899,70 destaca-se o
desembolso com Serviços de Terceiros no valor de R$ 12.932.187,97.
No que se refere aos desembolsos com investimentos, destaca-se o valor
de R$ 1.165.393,17 referente a equipamentos, direitos de uso e obras.
8.2. Repasses
No dia 23.02.2016, com atraso de 46 dias, foi creditado na conta do ICIPE/HCB o
montante de R$ 6.631.710,56, relativo a repasse parcial de custeio referente a janeiro
de 2016.
Um segundo repasse, no montante de R$ 14.746.181,29, também para despesas de
custeio, ocorreu em 17.03.2016, com 36 dias de atraso, contemplando valor da parcela
de fevereiro e 10 dias de atraso da parcela de março de 2016.
No dia 05.05.2016, com atraso de 28 dias, foi efetivado crédito no montante de
R$ 7.190.199,55,00, referente a repasse total da parcela de abril de 2016.
Nos dias 07.06.2016, com um atraso de 32 dias, foi efetivado crédito no valor de
R$ 7.190.199,55, referente a repasse da parcela de maio de 2016.
No dia 28.07.2016, com atraso de 51 dias, foram efetivados dois créditos no
montante de R$ 11.650.502,05, referente à da parcela de junho de 2016 eà parcela de
julho de 2016, esta com 21 dias de atraso.
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No
dia 13.10.2016, com atraso 69 dias, foram efetivados dois créditos no
montante de R$ 7.190.199,55, referente a repasse da parcela de agosto de 2016.
Nos dias 14.11.2016, com um atraso de 67 dias, foram efetivados quatro créditos no
montante de 8.848.648,20, referente a repasse final da parcela de setembro de 2016.
No dia 16.11.2016, com 40 dias de atraso, foi efetuado crédito no valor de
R$ 5.885.249,16,00, referente ao repasse da parcela de outubro de 2016.
Até 31.12.2016 as parcelas referentes aos meses de novembro e dezembro não
haviam sido repassadas ao ICIPE/HCB.
Neste ponto, faz-se necessário lembrar que conforme relatado no relatório de
prestação de contas de setembro de 2016, houve uma retificação do saldo de custeio
de 2015, posto que foi adicionado o valor referente ao resgate de R$ 1.000.000,01 no
dia 30.09.2016 do saldo de investimentos, dando consequência ao determinado pelo
Memorando 178/2016 do GAB/SUPLANS, que solicitou a reclassificação deste valor de
investimento para custeio. Assim sendo, ao invés de se ter um valor a receber em 2015
de R$ 806.113,54, o ICIPE teve um saldo devedor de R$ 193.886,46 .
Ainda em relação ao Memorando 178/2016, foi encaminhado em 27.09.2016 o Ofício
SUPEX 1083/2016 à Subsecretaria de Planejamento da Secretaria de Estado de Saúde
do Distrito Federal, informando que a revisão impacta os controles internos de gestão
orçamentária e que merecerá uma descrição do ocorrido em Notas Explicativas nos
Relatórios Contábeis de 2016 e que a Assessoria Jurídica do HCB recomendou que é
necessário que o ICIPE tenha orientações da própria SES de como tratar o principal e
os eventuais rendimentos financeiros deste fato subsequente, pois este evento não
está previsto no Contrato de Gestão em vigor.
Por fim, tem-se os seguintes valores gerais da execução financeira do ano de 2016,
considerando todos os descontos e ressarcimentos previstos no Contrato de Gestão
01/2014:
Valor bruto a receber de R$ R$ 86.282.394,60 ( - ) e o valor recebido em conta
corrente de R$ 69.332.889,91, resultando no saldo de R$ 16.949.504,69. Deste saldo é
descontado o valor de R$ R$ 6.901.159,02 (composto por R$ 6.867.925,07 referente
aos profissionais cedidos pela SES-DF + R$ 33.233,95 referente ao acordo de
cooperação entre as unidades da Rede SES-DF), resultando em um valor positivo a
receber de R$ 10.048.345,67. Neste saldo, deve ser acrescentado o reembolso dos
medicamentos adquiridos pelo HCB com recursos do Contrato de Gestão para
abastecimento da farmácia ambulatorial, mantida pela da SES-DF no HCB, no valor de
R$ 1.386.212,14, resultando no saldo líquido de R$ 11.434.557,81.
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Portanto, o ICIPE/HCB tem a receber, de acordo com o Contrato de Gestão 01/ 2014,
para as despesas de custeio do período compreendido entre 1º de janeiro e
31 de dezembro de 2016, o valor líquido de R$ 11.434.557,81.
8.3. Notas Fiscais
Conforme cláusula 19.1.1.1 item “f” do Contrato de Gestão 01/2014 juntou-se, mês a
mês, no relatório mensal, cópias simples dos documentos fiscais que comprovam as
despesas efetuadas no mês, todas autenticadas pelo titular da DICOF – Diretoria de
Custos, Orçamentos e Finanças do HCB. As Notas Fiscais foram sempre acompanhadas
da cópia do recibo de pagamento bancário e organizadas em ordem cronológica,
compatível com o extrato bancário, além de DVD com cópia digital de todos os
pagamentos, conforme solicitado pela CACG em 28.01.2016.
No Anexo 25 junta-se DVD com todos os documentos acima citados, referentes ao ano
de 2016, de janeiro a dezembro.

8.4. Despesas não ASPS-Ações e Serviços Públicos de Saúde
Conforme solicitado pela CACG no Ofício 004/2014, de 06.06.2014, apresenta-se
planilha de controle dos gastos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de
Saúde) realizadas em 2016.
DATA PAGTO:
29/01/2016
29/01/2016
29/02/2016
01/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
29/04/2016
29/04/2016
20/06/2016
20/06/2016
30/06/2016
30/06/2016
29/07/2016
29/07/2016
30/08/2016
30/08/2016
30/09/2016
30/09/2016
31/10/2016
31/10/2016
29/11/2016
29/11/2016
29/12/2016
29/12/2016

DESCRIÇÃO:
AMIL ODONTO
AMIL SAÚDE
AMIL SAÚDE
AMIL ODONTO
AMIL ODONTO
AMIL SAÚDE
AMIL ODONTO
AMIL SAÚDE
AMIL ODONTO
AMIL SAÚDE
AMIL ODONTO
AMIL SAÚDE
AMIL ODONTO
AMIL SAÚDE
AMIL ODONTO
AMIL SAÚDE
AMIL ODONTO
AMIL SAÚDE
AMIL ODONTO
AMIL SAÚDE
AMIL ODONTO
AMIL SAÚDE
AMIL ODONTO
AMIL SAÚDE

PRESTADOR:
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
AMIL ASSISTENCIA MEDICA
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No. NF:
255575
255753
262568
262567
270583
270584
277994
277993
284424
284612
291638
291639
297933
297932
304467
304466
310698
310693
316144
316138
321584
321585
325589
325934
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VALOR:
12.024,22
228.748,94
227.484,33
11.970,66
11.917,10
224.253,44
11.997,44
226.617,10
12.037,61
227.080,75
13.365,30
254.632,08
13.213,35
258.644,10
13.147,87
255.760,93
13.783,18
258.694,27
13.421,35
260.543,63
13.475,45
254.726,92
13.639,24
271.246,73
3.102.425,99

8.5. Suprimento de Fundos
O Suprimento de Fundos é um adiantamento concedido a um número limitado de
funcionários do HCB (entende-se por funcionários todas as pessoas que possuam
vínculo trabalhista CLT com o ICIPE/HCB ou servidores formalmente cedidos pela SESDF ao ICIPE para exercício no HCB, a critério e sob a responsabilidade do
Superintendente Executivo), mediante ordem bancária, tendo prazo certo para
aplicação e para comprovação, com a finalidade de pagamento de despesas inerentes
ao Contrato de Gestão 01/2014, referentes à aquisição de bens ou serviços de
pequeno valor quando as circunstâncias não permitirem o processamento normal.
Para realização da despesa são observados 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 no HCB. A última
atualização vigente é a Resolução 078, de 16.12.2015.
Para concessão de auxílio financeiro exclusivamente para locomoção de paciente do
HCB e de seu acompanhante até o hospital e deste à sua residência, dentro do
território do Distrito Federal e Região do Entorno o HCB tomou por base o Decreto
24.673/2004, que dispõe sobre o Suprimento de Fundos nas unidades de Saúde do
Distrito Federal e a Portaria SES 490, de 12.12.2008. No HCB os critérios específicos
estão normatizados na Resolução 079, aprovada pelo Colegiado Gestor em 16.12.2015.
Em 2 de maio de 2016, visando o custeio excepcional de refeições para paciente
ambulatorial e acompanhante, o HCB publicou a Resolução 086, aprovada pelo
Colegiado Gestor em 27.04.2016, para concessão de auxílio pelo Serviço Social, em
casos em que o paciente esteja em situação de vulnerabilidade social e preencha os
requisitos previstos na Resolução.
No ano de 2016 foram disponibilizados suprimentos no valor total de R$ 68.000,00.
Desse montante, foram efetivamente utilizados R$ 28.569,29 (prestações de contas
realizadas até 31.12.2016) e, após validação da prestação de contas de cada suprido,
os saldos remanescentes, no total de R$ 39.430,71 foram creditados na conta
bancária de recursos do contrato de gestão, obedecendo às resoluções vigentes. Vale
ressaltar que até 31.12.2016 havia suprimentos de fundos que foram concedidos em
2016 e não foram prestadas contas até aquela data.

Relatório Anual de Gestão – ICIPE – ano 2016 – página

72

Vale esclarecer que, mensalmente, seguem cópias dos pareceres das prestações de
contas de cada suprido anexados aos comprovantes de adiantamento de suprimento
de fundos.
A apreciação da prestação de contas é realizada pelo titular da Controladoria após o
“de acordo” do titular da DICOF – Diretoria de Custos, Orçamentos e Finanças do HCB.

8.6. Associação dos Funcionários do HCB
A AHCB-Associação dos Funcionários do HCB foi fundada em 17 de setembro de 2012,
tendo por finalidade integrar e defender os interesses dos funcionários associados
(CLT e cedidos), por meio de promoção de eventos visando a qualidade de vida dos
associados, busca por convênios, parcerias e outros benefícios que contribuam para o
bem estar dos Associados, apoio e representatividade dos seus associados em suas
justas reivindicações coletivas, perante quaisquer entidades, em juízo ou fora dele,
filiação a entidades, ligas e federações pertinentes observadas os dispositivos legais,
estatutários e regulamentos aplicáveis a sua finalidade e manutenção, cooperação e
harmonia entre os associados, estimulando o seu espírito associativo e sua
valorização, integrando os funcionários do Hospital da Criança de Brasília José Alencar.
A contribuição dos funcionários celetistas é descontada 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 ano de 2016, o valor total descontado dos funcionários associados da AHCB foi de
R$ 78.044,21 e o valor foi repassado à AHCB nas datas do quadro abaixo, conforme
pode ser constatado nos extratos bancários.
DATA PAGTO.:

DESCRIÇÃO:

29/01/2016

ASSOC. DOS FUNCIONARIOS DO HCB

5.140,00

29/02/2016

ASSOC. DOS FUNCIONARIOS DO HCB

5.120,00

31/03/2016

ASSOC. DOS FUNCIONARIOS DO HCB

5.260,00

29/04/2016

ASSOC. DOS FUNCIONARIOS DO HCB

5.420,00

31/05/2016

ASSOC. DOS FUNCIONARIOS DO HCB

6.506,73

30/06/2016

ASSOC. DOS FUNCIONARIOS DO HCB

6.553,71

29/07/2016

ASSOC. DOS FUNCIONARIOS DO HCB

6.906,06

31/08/2016

ASSOC. DOS FUNCIONARIOS DO HCB

7.023,51

30/09/2016

ASSOC. DOS FUNCIONARIOS DO HCB

6.929,55

31/10/2016

ASSOC. DOS FUNCIONARIOS DO HCB

7.540,29

29/11/2016

ASSOC. DOS FUNCIONARIOS DO HCB

7.681,25

26/12/2016

ASSOC. DOS FUNCIONARIOS DO HCB

7.963,11
78.044,21

TOTAL
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9. CERTIDÕES NEGATIVAS
No Anexo 26 estão anexadas as certidões negativas de:
Documento

Órgão emissor

Válido até

Certificado de Regularidade do
FGTS – CRF

Caixa Econômica Federal

25.01.2017

Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho

Certidão Negativa de Débitos
Relativos aos Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União

Receita Federal
PGFN

21.04.2017

19.04.2017

Distrito Federal
Certidão Negativa de Débitos

Secretaria de Estado da Fazenda

01.03.2017

Subsecretaria da Receita

10. CERTIDÃO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal emitiu, em 1º.02.2017,
Certidão de Regularidade Profissional em nome do Sr. Aluisio Luna Damasceno,
registrado naquele Conselho sob o número DF-019717/O-0, responsável pela
contabilidade do HCB (Anexo 27).

11. PARECER DO CONSELHO FISCAL DO ICIPE
Em reunião realizada em 13.02.2017, o Conselho Fiscal do ICIPE examinou os
demonstrativos financeiros do Instituto relativos aos recursos financeiros oriundos do
Contrato de Gestão 01/2014 do período compreendido entre 1° de janeiro e 31 de
dezembro de 2016, concluiu pela correção e veracidade das informações prestadas e
emitiu o Parecer, que foi aprovado pelo Conselho de Administração, na 75ª reunião e
homologado pela 20ª Assembléia Geral, ambas realizadas em 13.02.2017 (Anexo 28).
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12. AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Apresenta-se, em anexo, as planilhas de controle de todas as aquisições de bens e
contratações de serviços realizadas pelo HCB no período de janeiro a dezembro de
2016, utilizando-se de recursos do Contrato de Gestão. As planilhas estão divididas em
contratos celebrados (Anexo 29), atas de registro de preço – ARP firmadas (Anexo 30)
e autorizações de fornecimento/prestação de serviços firmadas (Anexo 31) e trazem as
seguintes informações: número do instrumento, modalidade, número do processo,
tipo/classe, objeto, nome do fornecedor, valor total, vigência e condições de
pagamento, dentre outras.

13. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS
Os bens permanentes adquiridos no período janeiro a dezembro de 2016 com recursos
do Contrato de Gestão 01/2014, totalizando R$ 1.086.350,92, encontram-se
relacionados no Anexo 32. Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1, item “e” do Contrato
de Gestão 01/2014, o HCB informa mensalmente à SES-DF os bens recebidos no mês,
para as providências de incorporação do patrimônio ao GDF.

14. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB
Em 21.06.2012 foi celebrado o Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, tendo
como objeto a complementação do Sistema de Atendimento Terciário na Área de
Pediatria no Distrito Federal, incluindo a fabricação e montagem do Bloco II do
Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, inclusive com móveis hospitalares,
móveis sob medida, equipamentos médico-hospitalares especializados, utensílios,
instrumentais, acessórios e enxoval, além da implementação da programação técnica,
operacional e financeira com seus respectivos treinamentos para o início do
funcionamento do Bloco II do HCB destinado à assistência hospitalar pediátrica
terciária, tendo como intervenientes o Distrito Federal, por intermédio da SES-DF, a
Organização Mundial da Família-WFO, por intermédio da UNAPMIF (Comitê Brasileiro)
e a ABRACE, com prazo de execução de 18 meses.
Ocorreram vários problemas na preparação do terreno (que era responsabilidade do
GDF) e o terreno, bem como o alvará de construção, foram entregues à WFO/OMF em
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9 de setembro de 2015 que, após essa data, iniciou conferência e consertos
necessários nas estacas do terreno que estavam com problemas.
No dia 22 de fevereiro de 2016 ocorreu a primeira reunião entre a WFO e a “Comissão
Interinstitucional de Acompanhamento do Convênio de Cooperação Técnica e
Financeira entre o Governo do Distrito Federal e a Organização Mundial da Família”
designada pela Portaria 291 de 30.12.2015 (DODF 2, de 5.01.2016).
Na ocasião foram levantados os pontos pendentes para início da montagem das
“sapatas” de sustentação e da estrutura do prédio; correção da data no terceiro
aditivo; responsabilidade por receber e assinar correspondências; águas pluviais;
recomposição orçamentária; resposta ao Tribunal de Contas; calendário de reuniões
periódicas; CEB; CBMDF; Vigilância Ambiental; e topografia.
No dia 25 de maio o HCB realizou reunião com os membros participantes de comissão
interna HCB para planejamento do Bloco II, visando atualização e definição de
diretrizes. Na sequência foram realizadas reuniões nos dias 30 de maio, 9, 17 e 19 de
junho.
Inicialmente foram criados 8 times de trabalho com o propósito de planejar a
organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no HCB, conforme
estipulado no Contrato de Gestão, compatibilizando com as ações já em andamento
no Bloco I, inclusive transição de serviços. Os times tratam de assuntos como:
aquisições, contratações, infraestrutura, TI e pessoas, dentre outros.
Foram realizadas diversas reuniões com a WFO, com a presença de representante da
SES-DF, para revisão de quantitativos de móveis hospitalares, móveis de escritório,
acessórios, mobiliário sob medida, etc, por ambiente e por grupo de materiais. As
listas iniciais foram elaboradas e enviadas pela WFO em 2012 e em 2013 foi iniciada
revisão. Porém, com o atraso na preparação do terreno, as análises foram
interrompidas, sendo retomadas em 2016. Os novos projetos, revisados pelas equipes
técnicas juntamente com a WFO, foram redesenhados e reapresentados em dezembro
de 2016. Foram trocadas bancadas monolíticas de diversas áreas (laboratório, cozinha,
farmácia, etc) por mesa de inox, para facilitar limpeza, desinfecção e conservação.
Vale ressaltar que todos os processos são validados pela Comissão Interinstitucional de
Acompanhamento do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre o Governo
do Distrito Federal e a Organização Mundial da Família, designada pela Portaria 291 de
30.12.2015.
As reuniões no HCB para planejamento do Bloco II se tornaram uma constante e
dentre os temas discutidos com as equipes, estavam as discussões sobre fluxos,
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processos e mobiliário sob medida de todas as áreas. O projeto apresentado era de
armários padrão e, mesmo sendo próprios para hospital, foi necessário adaptar a cada
área em particular, tendo em vista a complexidade de atendimento que o HCB
prestará no Bloco II.
Foram realizadas reuniões para discussão de cada área: farmácia, SESMT, lavanderia e
área de higiene hospitalar, TMO – Transplante de Medula Óssea, laboratórios, CME –
central de esterilização de materiais, cozinha, refeitório e almoxarifado, dentre outras.
Em dezembro foram realizadas reuniões de alinhamento e planejamento assistencial,
com destaque especial para estruturação do serviço de Transplante de Medula Óssea
no HCB, além de reuniões pontuais com equipe da SES/SAIS sinalizando a necessidade
de sistematizar e mobilizar novas reuniões para alinhamento das necessidades da Rede
SES-DF, tais como a linha do cuidado cardiológico no que tange a baixa complexidade.
Na reunião realizada no HCB no dia 15.12.2016, com o tema “Integração da Assistência
hospitalar – Bloco I + Bloco II” foi apresentado, mais uma vez, o plano de trabalho para
implantação do Bloco II, que compreenderá 202 leitos: 60 de clínica, 60 de clínica
cirúrgica, 28 de oncohematologia, 10 de transplantes, 6 de cuidados paliativos e 38 de
UTI.
Relembrado que o contrato de gestão prevê: 4 meses de fase preparatória para
abertura do Bloco II, 3 meses de fase de transferência da atividade cirúrgica e do
Serviço de internação do Bloco I para o Bloco II e, a partir do 8º mês (90 dias após
início do funcionamento) será iniciada a transferência da unidade de internação do
HBDF para o HCB.
A partir daí os serviços serão ativados gradativamente, conforme plano de trabalho
aprovado, constante do Contrato de Gestão 01/2014.
No entanto, durante todo o período, todas as ações de planejamento e organização
das áreas assistenciais e administrativas foram articuladas considerando a implantação
do Bloco II.

15. RECURSOS HUMANOS
A Gestão de Pessoas do Hospital da Criança de Brasília obedece ao Decreto nº 30.136,
de 5 de março de 2009 (DODF de 06.03.2009), que estabelece orientações para a
gestão de pessoas em Organizações Sociais no Distrito Federal, o parecer
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nº 1.203/2011 PROPES/PGDF às fls. 710/717 e as previsões do Contrato de Gestão
nº 01/2014 (DODF de 21.02.2014).
15.1. Quadro de Pessoas
Em 2016, para manutenção e funcionamento dos serviços, foram admitidos no HCB
129 profissionais, sendo 103 por motivo de substituição e 26 por aumento de quadro,
todos com vínculo CLT e nenhum cedido pela SES-DF.
Ressalta-se que todas as contratações foram feitas a fim de permitir a adequada
gestão das ações de assistência à saúde e em plena observância das disposições
contratuais, atendendo o limite de gastos de até 70% do total (cláusula 6.1.13 do
Contrato de Gestão 01/2014), com salários e encargos.
O HCB chegou ao final do ano de 2016 com um total de 679 funcionários ativos, sendo
605 contratados CLT e 74 servidores SES-DF cedidos.

Desses, 443 dedicados à área Assistencial e 236 à área Administrativa.

Cabe informar também que o HCB encerrou 2016 com um quadro de 24 estagiários
cumprindo o estágio extracurricular nos cursos de Administração, Arquitetura,
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Comunicação Social, Direito, Enfermagem, Farmácia, Jornalismo, Pedagogia, Psicologia,
Saúde Coletiva e Sistemas da Informação.

15.2. Cessão de servidores
Conforme mencionado em relatórios anteriores, o Hospital 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 Infantil-HMIB, dentre outros.
Diante disto, a Cláusula 6.1.15 do Contrato de Gestão 01/2014, autorizou o ICIPE a
solicitar, formal e justificadamente à SES-DF, a cessão de profissionais de saúde
especializados com ônus para a origem e a Cláusula 8.1.11 prevê a disponibilização
pela SES-DF, a título de cessão, de referidos profissionais para atendimento do objeto
do Contrato de Gestão.
A cessão de cada profissional enseja a respectiva dedução, no repasse feito pela SES ao
ICIPE para custeio ao hospital, do valor que seria dispendido para arcar com os custos
do cargo ocupado pelo mesmo na Instituição, em caso de uma contratação em regime
celetista.
Para tanto, mensalmente o HCB encaminha à SES-DF os valores referentes às horas
trabalhadas pelos servidores, a fim de permitir o desconto na parcela subsequente.
Cabe lembrar que, conforme Contrato de Gestão 01/2014, 19.1.1.1 item “d”, o valor
da dedução “corresponderá ao valor que o CONTRATADO dispenderia para arcar com o
salário e encargos do cargo ocupado pelo mesmo no HCB, em caso de uma contratação
em regime celetista;”.

15.3. Relação dos funcionários do HCB – CLT e cedidos SES-DF e investimento com
pessoas
No Anexo 33 apresenta-se planilha do Consolidado de Investimento com Pessoas, na
qual foi incluída uma linha com a demonstração dos valores das indenizações
rescisórias ocorridas no período, pois de acordo com o artigo 19 § 1° inciso I da LRF, as
despesas com indenizações por demissões de servidores ou empregados não são
computáveis na DTP – Despesa Total com Pessoal, razão pela qual foram deduzidas e
apresentadas no relatório.
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O Anexo 34 apresenta a relação de funcionários contratados pelo regime CLT,
mantidos com recursos do contrato de gestão, mês a mês, com matrícula, nome,
nomenclatura do cargo, data de admissão, remuneração e data de demissão (quando é
o caso). Ao final, destaca-se a relação dos gestores da Instituição com os salários
percebidos no período.
Apresenta-se, no Anexo 35, a relação dos servidores cedidos pela SES-DF ao HCB, com
nome, número de matrícula SES-DF, número de horas cedidas pela SES-DF para o HCB
e lotação de origem.

15.4. Plano de Cargos, Salários e Carreiras
Conforme consta no Manual de Cargos, Salários e Carreira do HCB, publicado no sítio
do HCB www.hcb.org.br, na pasta transparência, os cargos estão estruturados em três
eixos organizacionais: Administrativo, Assistencial e Ensino e Pesquisa (esse último
ainda em desenvolvimento).

15.5. Reajuste Salarial
A data base da categoria dos profissionais da saúde no Distrito Federal é 1º de
setembro. No entanto, até o final do ano de 2016 não houve o reajuste devido da
parcela do Contrato de Gestão 01/2014 e não foi possível aplicar o reajuste aos
salários dos funcionários.

15.6. Limite de gastos com pessoas
Ressalte-se que, conforme disposto na cláusula 6.1.13 do CG 01/2014 o HCB deve:
“observar na contratação e gestão de recursos humanos, os requisitos e parâmetros na
legislação pertinente, sendo permitido, dada a especificidade dos serviços realizados, o
limite das despesas com salários e encargos em até 70% do valor anual acumulado de
custeio”. Após estudos que tomaram por base as referências legislativas correlatas,
concluiu-se que a expressão recebe melhor interpretação se lida “o limite de despesas
com salários e encargos é de 70% do valor da parcela para custeio somado no período
de um ano”. Seguindo esse raciocínio, compreende-se que a sistemática para cálculo
da Despesa Total com Pessoal – DTP é a soma do mês em referência com os 11 meses
anteriores executados, tomando-se a média destes, de forma a apresentar uma real
fotografia da evolução de execução físico-financeira.
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Assim, com esse entendimento, nos meses de janeiro a dezembro 2016 atingiu-se a
média de 62,9% de gastos com pessoas.

15.7. Dados Funcionais – Proporcionalidade por Sexo
O HCB conta com um percentual maior de profissionais do sexo feminino (73%) em
relação ao masculino (27%).

15.8. Dados Funcionais – Escolaridade
O grau de escolaridade dos funcionários é uma informação importante que indica o
alto nível de qualificação técnica e de gestão que se encontra o HCB. De acordo com a
demonstração gráfica abaixo, em 2016 o percentual de graduados e pós graduados
somou 60% do total de funcionários.

O maior grupo, representado por 36% dos funcionários possui ensino médio completo
e 4% dos funcionários estão cursando o nível superior.
A Visão de Futuro “O HCB dispõe de infraestrutura adequada, apropriada tecnologia
em saúde e constante capacitação do corpo técnico, visando atender adequadamente
a demanda quantitativa e qualitativa.”, confirma a necessidade de se
investir/estimular o crescimento nas qualificações strictu sensu e desse investimento
dependerá a alavancagem em ensino e pesquisa do Hospital.
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15.9. Capacitação e Desenvolvimento
Conforme determinação do Contrato de Gestão 01/2014 e do Decreto 30.136/2009 o
HCB vem investindo no Desenvolvimento e Capacitação do seu quadro de funcionários
por meio da participação em Congressos, Seminários, Cursos e Workshops.
A capacitação e o desenvolvimento dos funcionários é ação estratégica para alcançar a
missão e a visão de futuro do Hospital, contribuindo diretamente para o
aperfeiçoamento da qualidade dos serviços prestados.
Em 2016, de janeiro a dezembro, foi registrada a participação de funcionários em 187
eventos de capacitação internos e externos (Anexo 36), que contribuíram para o
aprimoramento e desenvolvimento dos profissionais do Hospital.

15.10. Absenteísmo funcional
O absenteísmo funcional médio registrado no período janeiro a dezembro de 2016 foi
de 3,7%.

15.11. Medicina do Trabalho
Durante o ano de 2016, a Medicina do Trabalho do HCB homologou 1.292 atestados e,
desse total, 37 atestados se caracterizaram como afastamento INSS. No período foram
registrados 16 acidentes de trabalho, sendo 12 por “típico s/risco biológico”, 1 de
“trajeto”, 2 de “material biológico” e 1 de “doença ocupacional”.
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O monitoramento da saúde do trabalhador é uma preocupação do HCB, que vem
atuando com a equipe para diminuir sistematicamente os índices registrados, bem
como prevenir as principais causas de afastamento/atestados médicos.
Para atingir esses objetivos a área realizou as seguintes ações no período:
 Campanha interna de vacinação contra a Influenza (Gripe) com cobertura
aproximada de 51,54% dos funcionários;
 Realização de 435 exames periódicos;
 Realização da SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho
em parceria com a CIPA;
 Participação nos módulos do Curso de Formação da CIPA (Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes);
 Oficina “Leitura de rótulos de alimentos”, em parceria com o Centro de
Pesquisa em Alimentação Saudável – CASA, da UnB;
 Palestras com profissionais especializados
o Zika e suas consequências;
o Doenças do inverno;
o Doenças transmitidas pelo contato;
 Campanhas:
o Carnaval – prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis;
o Outubro Rosa- Campanha de Prevenção do Câncer de Mama;
o Novembro Azul – Campanha de Prevenção de Câncer de Próstata; e
o Dezembro Vermelho – Campanha de Prevenção HIV/AIDS.

15.12. Ambientação de Funcionários
Todos os funcionários admitidos pelo HCB são convidados a participar de uma
ambientação, visando integrar e engajar o novo funcionário na Instituição. Esta
ambientação está estruturada em módulos, buscando melhor apreensão do conteúdo
e aborda os seguintes assuntos: História do HCB, Missão, Visão e Valores, modelo de
atendimento (especialidades e procedimentos), organograma, 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 e,
por fim, orientações sobre o relacionamento com a imprensa e uso de mídias sociais.

15.13. Benefícios
Além dos benefícios legais, o HCB oferece aos seus funcionários contratados pelo
regime CLT os seguintes benefícios:
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 Restaurante no local, onde são ofertados café da manhã, almoço e jantar de
acordo com o horário e escala de trabalho. Para os funcionários que cumprem
jornada diária igual ou superior a 8 horas, é oferecida a modalidade flexível de
refeição, que permite o recebimento do valor em espécie referente a 5 ou 10
refeições, condizente com os dias efetivos de trabalho, previstos na escala do
mês. No restante dos dias, o funcionário tem acesso livre no refeitório do HCB;
 Prorrogação da Licença maternidade em mais 60 dias;
 Abono para acompanhamento de filho de até 14 anos hospitalizado, com
internação de emergência;
 Licença Casamento Especial de 3 dias úteis;
 Plano de Saúde;
 Plano Odontológico;
 Reembolso de até R$ 150,00 para despesas com creche para os filhos entre 6
meses e 2 anos;
 Seguro de vida em grupo;
 Convênios celebrados com o SESC.

16. ENSINO E PESQUISA
O ano de 2016 foi marcado pelo esforço dedicado à busca de recursos de pesquisa.
Foram apresentados 7 projetos a editais competitivos de agências de fomento, dos
quais 4 foram aprovados. Destes, três foram contemplados com a verba orçamentária
dos editais. Dos contemplados, dois foram contratados, haja vista que um projeto foi
contemplado em dois editais diferentes, exigindo a renúncia a um deles. Somados,
perfazem R$ 247.483, para insumos e equipamentos de pesquisa, a serem utilizados
num período de dois anos:
1) “Desenvolvimento de tecnologia para confirmação precoce de doença falciforme
e outras hemoglobinopatias em contexto de triagem neonatal: subsídio para
intervenções clínicas, medidas preventivas e estudo epidemiológico”, liderado
pela Dra. Isis Magalhães, que concorreu ao edital da FAPDF/MSDECIT/CNPQ/SESDF Nº 001/2016 - Programa Pesquisa para o SUS: Gestão
Compartilhada em Saúde, tendo sido agraciado com o recurso de R$
191.563,98, a ser empregado no custeio da pesquisa;
2) “Incorporação da tecnologia de MLPA (multiplex ligation dependent probe
amplification) no rastreamento para detecção de alterações genéticomoleculares Philadelphia-like e amplificação intracromossômica” do 21 em
crianças com Leucemia Linfoide Aguda para intervenção precoce no
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tratamento“ liderado pelo Dr. Ricardo Camargo, que concorreu ao Processo
Seletivo de projetos de pesquisa financiados pela Fundação de Ensino e
Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) – Edital Nº 16, de 15.08.2016, tendo
sido contemplado com o recurso de R$ 55.919,37, a ser empregado no custeio
da pesquisa e aquisição de equipamentos.
Na tentativa de quantificar e conhecer o conjunto de demandantes de formação em
serviço, o HCB acompanhou a flutuação de alunos e residentes ao longo dos meses,
nas diferentes áreas técnicas. Este dimensionamento trouxe informações relevantes às
instâncias diretivas. Em 2016 o HCB recebeu 138 novos alunos de graduação e 221
novos residentes, totalizando 359 pessoas em processo de formação na área da saúde,
para estágio e formação em serviço. As atividades de ensino geraram uma média de 99
pessoas por mês estagiando no HCB. A procura de estágio por alunos e residentes de
Instituições sediadas fora do DF motivou a efetivação de 4 novos convênios de
Cooperação Técnico-Científica.
O HCB trabalhou também para que houvesse maior integração com a Rede SES-DF/
Fundação de Ensino e Pesquisa – FEPECS. No aspecto da pesquisa, o HCB participou da
formulação de dois projetos de pesquisa, construídos em parceria com a ESCS,
FIOCRUZ e instituições britânicas, submetidos à FAP-DF e ao British Council/Newton
Fund. Outra iniciativa marcante foi a realização do I Encontro de Doenças Crônicas,
que reuniu participantes da SES, ESCS e de instituições de saúde, cujo objetivo foi
discutir a construção do modelo de atenção pediátrica em rede poliárquica no Distrito
Federal. Como decorrência das discussões realizadas durante esse evento técnicocientífico, o HCB participou da elaboração do projeto de pesquisa “Manejo das
Condições Crônicas Pediátricas na Rede de Atenção à Saúde do DF”. Este projeto
envolve a parceria da UnB Ceilândia, do HCB, do Hospital Regional de Ceilândia e da
Diretoria Regional Oeste da Atenção Primária em Saúde. Esse projeto foi submetido ao
edital do PPSUS, porém não foi contemplado.
Em 2016, 36 projetos de pesquisa foram protocolados no HCB, sendo que 16 deles são
projetos espontâneos da própria equipe do HCB, 19 são trabalhos acadêmicos (PósDoutorado, Doutorado, Mestrado e TCC). Destes, inclui-se a participação em novos
estudos cooperativos multi-institucionais das áreas de oncologia, reumatologia e
gastroenterologia pediátrica.
No segundo semestre de 2016 foi publicado o edital 02/2015 referente ao Programa
de Iniciação Científica – PIC/HCB onde foram selecionados 8 alunos. Como resultado
dos trabalhos dos bolsistas foi organizada a primeira publicação do HCB, intitulada:
“Anais do I Encontro de Iniciação Científica do HCB”.
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Mediante esta primeira produção intelectual foi efetivado o registro do HCB como
Editora junto à Fundação Biblioteca Nacional, visando à obtenção do ISBN International Standard Book Number, Sistema que identifica o livro numericamente,
segundo o título, autor, país, editora e que pode ser individualizado por edição. A
partir deste registro o HCB segue as regras editoriais, cumprindo o dever de registrar
toda a produção editorial e realizando o Depósito Legal das obras na Fundação
Biblioteca Nacional. A primeira publicação recebeu o ISBN 978-85-93386-00-8.
No que tange ao laboratório de pesquisa, com o apoio da ABRACE e de seus parceiros,
com especial destaque ao Instituto Ronald McDonald, foi instalado o citômetro de
fluxo de 8 cores, ampliando o escopo de testes laboratoriais para a precisão
diagnóstica e pesquisa científica.

Projetos de Pesquisa
Em 2016 foram aprovados e apresentados ao Colegiado Gestor 31 Projetos de
Pesquisa:
 Protocolo de pesquisa “Protocolo de Tratamento do Linfoma Hodgkin em
Crianças e Adolescentes (LHBRA2015)”. Pesquisadora principal Raquel Alves
Toscano;
 Trabalho de conclusão de residência “Dosagem de Imunoglobulina A sérica
total em Asmáticos Graves Atendidos em dois Hospitais da Rede Pública do
Distrito Federal”. Pesquisadora principal Lívia costa de Albuquerque
Machado;
 Projeto de pesquisa institucional “Análise Proteômica e Fosfoproteômica na
Leucemia Linfoide Aguda Pediátrica – Busca de Marcadores Prognósticos e
Alvos Terapêuticos”. Pesquisadora principal Isis Magalhães;
 Trabalho de conclusão de residência “Análise do Programa de Triagem
Neonatal para fibrose cística no Distrito Federal aos 3,5 anos da
implementação”. Pesquisadora principal Carla Lívia Santos de Oliveira;
 Projeto de pesquisa institucional “Pesquisa de mutações do gene CFTR em
confirmação diagnóstica pré-sintomática da Fibrose Cística no Programa de
Triagem Neonatal do Distrito Federal”. Pesquisador principal Ricardo
Camargo;
 Projeto de pesquisa institucional “Desenvolvimento de tecnologia para
confirmação precoce de doença falciforme e outras hemoglobinopatias em
contexto de triagem neonatal: subsídio para intervenções clínicas, medidas
preventivas e estudo epidemiológico”. Pesquisadora principal Isis
Magalhães;
 Projeto de pesquisa para Conclusão de Pós-Doutorado “Análise do
Proteoma Salivar de Pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico, com e
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sem Nefrite Lúpica”. Pesquisadora principal Denise Pinheiro Falcão da
Rocha;
Projeto de pesquisa multicêntrica “Manejo das Condições Crônicas
Pediátricas na Rede de Atenção à Saúde no Distrito Federal”. Pesquisadora
principal Tânia Cristina Morais Santa Barbara Rehem;
Trabalho de conclusão de residência “Evolução antropométrica e
laboratorial dos pacientes portadores de hipotireoidismo congênito
atendidos no serviço de referência de triagem neonatal do Distrito Federal,
no ano de 2015”. Pesquisador principal Renato Resende Mundim;
Projeto de pesquisa multicêntrica “Prevalência e Relevância da Deficiência
de Lipase Ácida Lissosômica em Pacientes de Risco- Inquérito Brasileiro”.
Pesquisadora principal Elisa de Carvalho;
Projeto de pesquisa institucional “Impacto da implantação da Diretriz
Interprofissional de Atenção à Criança e ao Adolescente com Sobrepeso ou
Obesidade”. Pesquisadora principal Jaqueline Rosa Naves da Cruz;
Projeto de pesquisa institucional “Análise Proteômica em Leucemias
Linfoides Agudas da Infância”. Pesquisador principal Ricardo Camargo;
Projeto de pesquisa multicêntrico “Estudos Multi-Institucional das
Leucemias Infantis: Contribuição dos Marcadores Imuno-Moleculares na
Distinção de seus Subtipos e de Fatores de Riscos Etiopatogenicos”.
Pesquisadora principal Isis Magalhães;
Trabalho de conclusão de residência “Correlação entre o controle glicêmico
de crianças portadoras de Diabetes Mellitus tipo 1 e o conhecimento do
cuidador sobre a doença”. Pesquisadora principal Vanessa Cornivo
Fernandes Barbosa;
Relato de caso “Tromboflebite Séptica Cerebral como manifestação de
Síndrome de hiper IgE provável - Relato de Caso”. Pesquisadora principal
Tatiany Guimarães Nogueira Gonçalves;
Trabalho de conclusão de residência “Sensibilização a aeroalérgenos em
pacientes com dermatite atópica em hospital infantil de referência”.
Pesquisadora principal Ana Carla Borges Oliveira Serafim;
Trabalho de conclusão de residência “Perfil Clínico-Epidemiológico de
Crianças e Adolescentes com Doença Falciforme em uso de Hidroxiuréia
Acompanhadas no Hospital da Criança de Brasília”. Pesquisadora principal
Mariana Isabel Amador;
Projeto de pesquisa institucional “Perfil clínico-epidemiológico de crianças e
adolescentes atendidos no serviço de terapia renal substitutiva de um
hospital especializado do Distrito Federal”. Pesquisadora principal Cristiane
Feitosa Salviano;
Projeto de pesquisa multicêntrica “Estudo Multicêntrico das Manifestações
Clínicas Raras e Infecções em Pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico
Juvenil”. Pesquisadora principal Aline Garcia Islabão;
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Projeto de pesquisa multicêntrica “Registro de Dermatomiosite Juvenil”.
Pesquisadora principal Cristina Medeiros Ribeiro de Magalhães;
Projeto de pesquisa institucional “Investigação de metodologia HRM para
detecção de mutação no gene GATA1 como marcador molecular
diagnóstico da leucemia mieloide da Síndrome de Down”. Pesquisadora
principal Isis Magalhães;
Trabalho de conclusão de residência “Modelo Estatístico de Avaliação de
Fatores de Risco no Doppler Transcraniano para AVC nos Pacientes
Portadores de Anemia Falciforme SC”. Pesquisadora principal Natália
Spínola Costa da Cunha;
Trabalho de conclusão de residência “Avaliação da massa óssea em
pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1: seguimento de 7 anos”.
Pesquisadora principal Naiara Viudes Garcia Martins Nóbrega;
Trabalho de conclusão de curso “Barreiras à adesão medicamentosa de
crianças e adolescentes diagnosticados com leucemia atendidos em um
Serviço Hospitalar de Oncologia: um estudo observacional”. Pesquisadora
principal Fernanda Alves França;
Tese de doutorado “Subjetividade, autonomia, mediação, aprendizagem e
cura: criando caminhos para a compreensão e atuação da criança como
protagonista no seu tratamento”. Pesquisadora principal Anelice da Silva
Batista;
Trabalho de conclusão de curso “Análise do nível de ruído para conforto
acústico de acordo com os critérios da norma ABNT NBR 10152 - Estudo de
Caso no Distrito Federal”. Pesquisador principal Pedro Augusto Cesar;
Trabalho de conclusão de residência “Avaliação do perfil clínico dos
meninos em estirão de crescimento com diagnostico de Atraso
constitucional do crescimento e puberdade (ACCP) acompanhados no
Hospital de Base do DF, Hospital da Criança de Brasília José Alencar e em
clínica particular do DF”. Pesquisadora principal Katianny Pereira de Araújo;
Trabalho de conclusão de curso “Impacto da suplementação de vitamina D
no tratamento da dermatite atópica em crianças e adolescentes com
hipovitaminose D”. Pesquisadora principal Luciana Borges Lucas;
Projeto de pesquisa multicêntrica “Protocolo Clínico para Tumor de Wilms
SIOP-RTSG-GCBTTW 2015”. Pesquisadora principal Isis Magalhães;
Trabalho de conclusão de curso “Análise de estratégias de enfrentamento e
resiliência em cuidadores de pacientes com leucemia pediátrica”.
Pesquisadora principal Isadora Orbage de Britto Taquary;
Tese de doutorado “Coping Religioso/Espiritual: Um Estudo com Familiares
de Crianças e Adolescentes em Quimioterapia”. Pesquisadora principal
Rosângela Garcia Jaramillo.
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Projetos de Incorporação de Conhecimento
Os projetos denominados de Incorporação do Conhecimento buscam aproximar, dos
profissionais do HCB, especialistas de centros acadêmicos de referência, que detém
aprofundado conhecimento sobre temas específicos, com o propósito de transferir de
forma prática e rápida conhecimentos teóricos, tácitos e explícitos, visando beneficiar
a qualidade da atenção prestada pelo HCB. Durante o ano de 2016, tivemos dois
projetos desenvolvidos:
1. Projeto de Incorporação de Conhecimento em Radiologia Pediátrica:
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP / Hospital da Criança de Brasília.
O Prof. Dr. Henrique Manuel Lederman (UNIFESP) compareceu ao Hospital da
Criança de Brasília, nas datas: 07/04, 14/07 e 06/10 participando da discussão
de imagens e casos clínicos com a equipe de radiologia e, no período da tarde,
participando da reunião de Planejamento Terapêutico da Onco-hematologia,
numa sessão técnico-científica. Com essa ação, tem sido observada a
incorporação dos conhecimentos tácitos transmitidos pelo eminente Professor,
por parte da equipe de radiologistas do HCB e hospitais da rede SES (HMIB e
HBDF), em benefício imediato dos processos diagnósticos e da conduta
terapêutica, refletindo na qualificação da assistência às crianças acometidas
com doenças oncológicas.
A cooperação técnica e científica com a equipe de radiologia da UNIFESP vem
sendo fortalecida, com a visão de um relacionamento de longo prazo, em
benefício do avanço do conhecimento e da melhor qualidade da assistência.
Este esforço resulta também na melhor interação das equipes do HCB – HMIB e
HBDF, em benefício da assistência à criança.
2. Projeto de Incorporação do Conhecimento em Síndrome de DiGeorge: Instituto
da Criança do Hospital das Clínicas da FMUSP / Hospital da Criança de Brasília.
A Profa. Dra. Marcília Sierro Grassi, compareceu ao Hospital da Criança de
Brasília, inicialmente para proferir uma palestra a respeito do diagnóstico
diferencial da Síndrome de DiGiorge. Nos dias 26 de setembro e 11 de
novembro, retornou para avaliar pacientes junto com a equipe do Hospital da
Criança de Brasília. A experiência tem trazido um aporte de conhecimentos à
equipe do HCB, beneficiando crianças que apresentavam suspeita de
diagnóstico. A colaboração científica com o Instituto da Criança do HC/FMUSP
está sendo fortalecida com a análise de microdeleção do DNA de casos
suspeitos e publicação conjunta de casos clínicos selecionados.
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17. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E EVENTOS
Imprensa
Em 2016, o HCB teve larga cobertura nos meios de comunicação do Distrito Federal e
foi mencionado em pelo menos 355 matérias, divulgadas nos veículos impressos, TV,
rádio e Internet.
Site
Desde a sua inauguração até 31 de dezembro de 2016 o site do HCB www.hcb.org.br
recebeu 478.789 “visitas”. A página mais visitada foi “Trabalhe conosco” com mais de
327 mil visitas correspondendo a 69% das visitas, seguido da Página inicial (29%),
Compras, Fale Conosco, Localização e Notícias.
Redes Sociais
Em 2016 houve um aumento de 35% no número seguidores da página do Hospital da
Criança de Brasília no Facebook (9.540 em janeiro – 12.876 em dezembro). Esse
resultado foi obtido organicamente, ou seja: sem anúncios pagos para curtidas na
página, com exceção da publicação de um dos vídeos da campanha “Abrace essa
história”, que trazia o depoimento da oncologista pediátrica do Hospital, Andrea
Pandolfi. Foi o que teve maior número de interações, com o alcance de mais de 70 mil
pessoas. Metade desse resultado foi graças ao investimento no valor de R$ 89,00 para
impulsionar a publicação no Facebook.
Jornais eletrônicos
Foram publicados três jornais eletrônicos em 2016, sendo dois para o público interno e
um para o público externo. O jornal interno, “HCB Informa”, é distribuído para uma
lista de endereços eletrônicos de funcionários do Hospital. O externo, “HCB Notícias”,
para essa mesma lista de funcionários e também para o público externo, que pode se
inscrever gratuitamente para recebê-lo. Até a última edição de 2016, a lista de
assinaturas do HCB Notícias acumulava 1.936 assinantes.
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Folders e panfletos informativos
Diversos folders e panfletos foram produzidos em 2016 para distribuição aos
frequentadores do hospital e versam sobre: Programa de Segurança do Paciente,
eventos técnico-científicos, “Café com o diretor” e datas comemorativas como Dia do
Enfermeiro, Dia do Médico e eventos de comemoração aos 5 anos do HCB.
Eventos
No ano de 2016 o HCB promoveu diversos eventos, com apoio de empresas e órgãos
parceiros, que foram relatados nos relatórios mensais. Alguns deles estão
mencionados no item “Fatos relevantes” deste relatório. Apresenta-se abaixo uma
síntese dos demais que foram realizados:
Seminários de Pesquisa
 11 de março – “Identificação de alterações genético-moleculares com
consequente atividade fosforilativa em pacientes pediátricos portadores de
Leucemia Linfóide Aguda de linhagem B - subsídio para decisões terapêuticas
de incremento dos índices de sobrevida”;
 18 de março - “Leitura Dialógica como meio de promover a participação social
de crianças em tratamento em Unidade de Terapia Endovenosa”.
 8 de abril – “Os fluxos comunicacionais do HCB sob a perspectiva da
comunicação terapêutica”;
 20 de maio - “Gastroenterologia – oportunidades de pesquisa envolvendo a
biologia molecular”;
 7 de outubro – “Avaliação da adesão à terapia antineoplásica em pacientes
pediátricos atendidos no Hospital da Criança de Brasília José Alencar”;
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Eventos Técnicos Científicos
 27 a 29 de janeiro – curso de Introdução ao IBM SPSS Statistics e Amostragem
Estatística;
 26 de fevereiro – palestra “Atenção em Saúde Mental à primeira Infância”
 1º de março - palestra Síndrome Hemolítica Urêmica atípica e uso do
Eculizumab;
 21 de março - II Semana de Segurança do Paciente;
 1º de abril a 23 de setembro – curso de princípios básicos de pesquisa
científica;
 5 de abril – Semana da Alergia;
 29 de abril – “I Encontro de Iniciação Científica do HCB”;
 2 e 3 de junho – “II Encontro de Comunicação do HCB”;
 6 a 10 de junho – “Encontro de Hemoglobulinopatias, Talassemias e Doença
Falciforme”;
 21 de julho – “Doenças do inverno”;
 22 de julho – palestra “As parcerias público-privadas no Brasil: desafios e
oportunidades para a qualidade da saúde pública”;
 19 de agosto – palestra “Mucopolissacaridoses”;
 1º e 2 de setembro - “I Jornada de Nutrição Clínica do HCB”;
 6 de setembro – Conscientização e Divulgação sobre a Fibrose Cística;
 24 de setembro – palestra “Atualização em Diabetes Tipo I (DMI);
 30 de setembro - “Minicurso de Erros Inatos do Metabolismo”.
 6 de outubro - “Central de Regulação”;
 7 de outubro - “Inovação em Educação em Saúde”;
 22 de outubro - “I Jornada de doenças neuromusculares em pediatria do HCB”;
 28 de outubro - “III Encontro de Odontologia Hospitalar do HCB”;
 24 de novembro (em andamento) - curso Introduction to the Principles and
Practice of Clinical Research (IPPCR). HCB foi cadastrado como centro remoto,
para oferecer o curso online, do NIH – National Institutes of Health (EUA)
Eventos Informativos
 5 de maio – Teatro sobre Higienização de Mãos;
Eventos de auto cuidado apoiado
 Diabetes Mellitus Tipo 1
o 11 e 25 de janeiro;
o 1º e 22 de fevereiro;
 Asma e outras alergias respiratórias
o 2 de fevereiro
 Encontros do grupo “Comportamental”
o 4, 12, 19 e 26 de fevereiro
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 Dermatite Atópica
o 13 de fevereiro;
o 12 de março;
o 9 de abril;
o 14 de maio;
o 11 de junho;
o 13 de agosto;
o 10 de setembro;
o 8 de outubro;
o 12 de novembro;
o 10 de dezembro.
 Distrofia muscular
o 15 de fevereiro
 Febre reumática e lúpus
o 29 de fevereiro;
o 28 de março;
o 25 de abril;
o 30 de maio;
o 27 de junho;
o 13 de julho;
o 29 de agosto;
o 26 de setembro;
o 31 de outubro;
o 28 de novembro.
 Doenças Neuromusculares
o 11 de abril;
o 13 de junho;
o 10 de outubro.
Eventos Comemorativos, Culturais e Festivos
 11 de janeiro – Apresentação da Seleção Brasileira de Ginástica Acrobática
 14 de janeiro – “Mickey Mouse”;
 27 de janeiro – Projeto Remédio Musical
 29 de janeiro – “Patati Patatá”;
 1º de fevereiro – Banda de Percussão Maria Vai Casoutras;
 11 de fevereiro – Palestra Musical;
 24 de fevereiro – Projeto Remédio Musical
 29 de fevereiro - Coral Starte Social;
 8 de março – Palavra Musical Arte e Saúde;
 10 de março – Banda Batalá;
 23 de março – Ação de Páscoa da Abrace;
 30 de março – Projeto Remédio Musical;
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31 de março – Casa d’Orquestra;
1 de maio - Uma Aventura Congelante - O Musical;
7 de maio – Orquestra Original Wiener Strauss Capelle
9 de maio - Sesc Festclown – Cineclown;
12 de maio – Sesc Festclown – Projeto Risadinha;
13 de maio - Sesc Festclown – Doutoras Música e Riso;
16 de maio - Turma do Chaves e Batman;
19 de maio - Banda do Exército
25 de maio – Trio Sacode Brasil;
17 de junho – Banda de Música do Batalhão de Polícia do Exército;
22 de junho – repentistas Chico de Assis e João Santana;
24 de junho – Quadrilha Pé di Serra;
29 de junho – Projeto Remédio Musical;
12 de julho - Princesas e super-heróis;
21 de julho – Banda do Exército;
26 de julho – Projeto Remédio Musical
2 de agosto - Manhã de Diversão com a empresa ML Diversões;
25 de agosto – Teatro Espírita Alvorada Cristã;
9 de setembro – Teatro: Adivinha o que tinha no baú da Carochinha;
13 de setembro – Banda de Música do Corpo de Bombeiros;
20 de setembro – III Festival Itinerante de Leitura;
28 de setembro – Remédio Musical Especial;
3 de outubro - Grupo Serai (palhaçaria, balão mania e brincadeiras);
4 de outubro – exposição de viaturas e palestra do Corpo de Bombeiros Militar
do DF;
4 de outubro - Tarde de jogos;
5 de outubro - Manhã de diversã;
5 de outubro - Contação de histórias por contadora da livraria FNAC;
6 de outubro – Banda de Música do Centro Educacional 04 de Taguatinga;
6 de outubro – Teatro de fantoches, pintura de rosto, balão mania e desenhos;
6 de outubro – Jogos educativos Detran DF;
7 de outubro – teatro de bonecas do Grupo Reviver;
7 de outubro – Teatro “Menina bonita do laço de fita”;
7 de outubro - Contadora de História: “A árvore generosa”;
7 de outubro - Show de Mágica com Pedro Henrique Zorzetti;
7 de outubro – apresentação de ballet do Projeto Viva Arte Viva;
4 a 7 de outubro - bichinhos de pelúcia motorizados da Explora Studios;
10 de outubro - Turma do Chaves
11 de outubro – Princesas;
11 de outubro – Super-heróis;
13 de outubro – Tarde de Jogos Orgutal
14 de outubro - Grupo Motoherói;
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14 de outubro – Chapeuzinho Vermelho, com alunos do Colégio Galois;
17 de outubro - Banda do Exército;
20 de outubro - Orquestra PlenaHarmonia
20 de outubro – Palavra Musical;
24 de outubro - Circuito Instrumental Itinerante com o grupo Beco da Coruja;
28 de outubro – Projeto Remédio Musical;
31 de outubro - Ação da Força Aérea Brasileira;
18 de novembro - Coral Leve Música;
24 de novembro – Cia Have Dreams;
25 de novembro – Projeto Remédio Musical;
7 de dezembro – banda musical, voz e violão e street jazz de alunos do CEF 02
do Guará;
 12 de dezembro – Sessão de cinema;
 21 de dezembro - escritor Edson Alves;
 28 de dezembro – Repentistas Chico de Assis e João Santana;

Visitas
Visita Técnica
 24 de janeiro – fisioterapeuta do HRAN (reabilitação e fisioterapia respiratória);
 26 de janeiro – 7 alunos do Projeto VER-SUS;
 15 de fevereiro - Hospital Joana de Gusmão / SC;
 16 de março - Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS);
 15 de abril – 4 alunos de medicina da UnB (cuidados paliativos);
 19 de abril – 10 alunos de enfermagem da UnB Campus Ceilândia;
 10 de maio – aluna de mestrado do Albert Einstein (reabilitação);
 27 de maio – 5 alunos do Colégio CEMAB e 6 alunos de enfermagem da UnB;
 13 e 15 de junho – 26 alunos de psicologia do UniCeub;
 17 e 24 de junho – 5 alunos de ciências biológicas do IFB de Planaltina
(laboratório);
 10 de agosto – equipe da Coordenação Geral de Prevenção e Vigilância de
Câncer do INCA-MS;
 25 de agosto – aluna de odontologia da Universidade Católica de Brasília;
 2 de setembro – professor e alunos da psicologia da Universidade Católica de
Brasília;
 16 de setembro – uma Tenente da Marinha (central de quimioterapia);
 24 de outubro - 20 alunos da Terapia Ocupacional da UnB;
 25 de outubro - 52 alunos de medicina do UniCeub;
 25 de outubro - 11 alunos de medicina da ESCS;
 31 de outubro - 2 farmacêuticos do HFA;
 4 de novembro – professora e alunos da Universidad Austral de Chile, Valdivia;
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8 de novembro - Organização Pan-americana da Saúde – OPAS;
8 e 22 de novembro – 48 alunos de medicina da faculdade Faciplac;
8 e 22 de novembro – 30 alunos de psicologia do UniCEUB;
14 de novembro – 15 alunos de Terapia Ocupacional da UnB-Faculdade de
Ceilândia;
 14 de novembro – 17 pediatras franceses;
 2 e 9 de dezembro - 13 alunos do curso de Ciências Biológicas do Instituto
Federal de Brasília de Planaltina (laboratório de biologia molecular);
Visita Estratégica
 19 de fevereiro - blogueiro Donny Silva;
 19 de fevereiro - blogueiro Edson Sombra;
 22 de fevereiro - blogueiro Kleber Karpov;
 23 de fevereiro - Conselho Tutelar de Taguatinga II;
 25 de fevereiro - Subprocurador Geral da República;
 29 de fevereiro - Assessor da Coordenação de Relações com o Congresso
Nacional do GDF, Horácio Lessa;
 29 de fevereiro - blogueiro Ricardo Callado;
 8 de março - Iain Semple, da Rede Globo Brasília;
 18 de maio – Banco do Brasil;
Visita Política
 9 de março – Deputada Distrital Liliane Roriz;
 9 de março - Vereadora de Juína (MT);
 11 de março - Secretaria de Saúde e Câmara Legislativa do Distrito Federal;
 22 de setembro - Visita do Governador Rodrigo Rollemberg;
Visita Cidadã/Social
 15 de janeiro – representantes do escritório de Advocacia Siqueira Castro,
parceiros da Abrace;
 17 de fevereiro - Instituto Ronald Mc Donald;
 25 de agosto – piloto Guga Lima;
 16 de setembro - visita cidadã;
 30 de setembro - Visita de misses do Distrito Federal;
 21 de outubro – D. Mariza Gomes da Silva;

18. VOLUNTARIADO
O Voluntariado do HCB, um dos pilares da Instituição, em parceria com a ABRACE,
fechou o ano de 2016 contando com 160 voluntários atuando em diferentes grupos:
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Alegria, Alegria
Amigos da Alegria – Diálise
Amigos da Alegria – UTE
Amigos do Leito
Anjos em Ação
Arte, Movimento e Expressão – AME
Contadores de estórias
Contadores de estórias itinerante
Cuidando do Acompanhante
Cuidando do Cuidador
Jornalzinho do Adolescente “Fique Ligado!”
Lojinha Abrace
Posso ajudar?!
Sinfonia da Saúde
Terapias Integrativas – Arteterapia
Terapias Integrativas - BodyTalk
Terapias Integrativas – Reiki
-x-x-x-x-x-x-0-x-x-x-x-x-xBrasília (DF), 15 de fevereiro de 2017
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