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Linha do tempo  (destaques 

Janeiro 
Criação do IHB e início das operações

Criação da Secretaria Integrada de Gestão Acadêmica (SiGA)

Início das atividades do Comitê de Ética em Pesquisa

Fevereiro 
Realização de mutirão de 

Retomada das atividades neuroc

Conclusão da reforma da farmácia Centra

Acolhimento de 303 residentes

Aquisição e troca de bombas de 

Março 
Aquisição de enxoval (2000 lençóis e roupas)

Adoção de soluções emergenciais de ar condicionado para o Centro Cirúrgico

Realização da 1ª pesquisa de satisfação do usuário atendido

Abril 
Desbloqueio de salas cirúrgicas

Aquisição de 10 carrinhos de anestesia

Contratação de 700 profissionais da

Realização do 1º processo seletivo do IHB para contratação da

(médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem)

Maio 
Reforma, regularização dos insumos e instalação de lavadoras ultrassônicas do 

CME 

Implantação do transporte de pacientes

Desbloqueio de 107 leitos de 
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destaques e ações implantadas pelo IHB) 

e início das operações 

Criação da Secretaria Integrada de Gestão Acadêmica (SiGA) 

Início das atividades do Comitê de Ética em Pesquisa 

de oncologia (zerando a fila de 1ª consulta no mês

Retomada das atividades neurocirúrgicas 

onclusão da reforma da farmácia Central 

Acolhimento de 303 residentes 

Aquisição e troca de bombas de infusão 

(2000 lençóis e roupas) 

soluções emergenciais de ar condicionado para o Centro Cirúrgico

uisa de satisfação do usuário atendido 

de salas cirúrgicas 

carrinhos de anestesia 

profissionais da assistência por processo seletivo

Realização do 1º processo seletivo do IHB para contratação da equipe assistencial 

édicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem) 

Reforma, regularização dos insumos e instalação de lavadoras ultrassônicas do 

Implantação do transporte de pacientes 

leitos de enfermaria 

no mês) 

soluções emergenciais de ar condicionado para o Centro Cirúrgico 

assistência por processo seletivo 

equipe assistencial 

Reforma, regularização dos insumos e instalação de lavadoras ultrassônicas do 
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Junho 
Entrada em operação da central de padiolagem

Implantação do novo serviço de atendimento e acolh

Início do projeto Lean na emergência (PROADI/SUS)

Regularização do fornecimento de materiais de ortopedia

Julho 
Recorde mensal de cirurgias ortopédicas 

Início do projeto para acreditação hospitalar ONA I

Início do sistema de monitoramento de filas para 

Maior número de transplantes de córnea do DF (

Realização da 2ª pesquisa de satisfação do usu

Agosto 
Recredenciamento do transplante renal e realização dos 

de doador vivo no IHB  

Conclusão da reforma do quarto terapêutico

Repaginação do restaurante

Zerada a fila da Radioterapia

Setembro 
Aquisição de roupas privativas de profissionais

Inauguração do quarto terapêutico

iodoterapia 

Validação do Plano Estratégico para o Biênio 2019

Aquisição de 120 esfigmom
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Entrada em operação da central de padiolagem (maqueiros) 

Implantação do novo serviço de atendimento e acolhimento 

na emergência (PROADI/SUS) 

Regularização do fornecimento de materiais de ortopedia 

Recorde mensal de cirurgias ortopédicas nos últimos quatro anos (136 cirurgias)

ara acreditação hospitalar ONA I 

Início do sistema de monitoramento de filas para marcação de consultas

de transplantes de córnea do DF (nove realizados) 

Realização da 2ª pesquisa de satisfação do usuário atendido 

Recredenciamento do transplante renal e realização dos dois primeiros transplantes 

Conclusão da reforma do quarto terapêutico 

Repaginação do restaurante 

Zerada a fila da Radioterapia 

Aquisição de roupas privativas de profissionais 

terapêutico para tratamento de doenças da 

Validação do Plano Estratégico para o Biênio 2019-2020  

Aquisição de 120 esfigmomanômetros para verificação de pressão arterial 

  

nos últimos quatro anos (136 cirurgias) 

marcação de consultas 

primeiros transplantes 

doenças da tireóide com 

s para verificação de pressão arterial  
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Outubro 
Realização da 1ª Jornada dos Residentes IHB

Aquisição e instalação de mamógrafo digital com capacidade para realização de 50 

exames/dia 

Lançamento da Intranet IHB

Reinício da reforma do Bloco Admi

Início do Planejamento do Plano de Cargos e Salários 

Novembro 
Finalização do Manual de Gestão de Pessoas

Desbloqueio de 10 leitos de UTI

GO Live do módulo de solicitação de 

Sistema de Gestão Hospitalar

Dezembro 
Início do processo de retirada do aparelho de Cobaltoterapia

Inauguração do Espaço Laura Acolher e 

Realização do 1º Seminário de Gestão Estratégica em Saúde: O Instituto Hospital de 

Base do Futuro 
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1ª Jornada dos Residentes IHB 

Aquisição e instalação de mamógrafo digital com capacidade para realização de 50 

Lançamento da Intranet IHB 

Reinício da reforma do Bloco Administrativo 

Início do Planejamento do Plano de Cargos e Salários  

Finalização do Manual de Gestão de Pessoas 

Desbloqueio de 10 leitos de UTI 

GO Live do módulo de solicitação de serviços, materiais e medicamentos do novo 

Sistema de Gestão Hospitalar 

de retirada do aparelho de Cobaltoterapia 

Inauguração do Espaço Laura Acolher e brinquedoteca Renato Russo

Realização do 1º Seminário de Gestão Estratégica em Saúde: O Instituto Hospital de 

  

Aquisição e instalação de mamógrafo digital com capacidade para realização de 50 

medicamentos do novo 

Russo 

Realização do 1º Seminário de Gestão Estratégica em Saúde: O Instituto Hospital de 
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Informações sobre a
manutenção, atendimento e logística)
 

O compromisso do IHB em gerenciar adequada
operação e controlar o uso de insumos como água
sentido, a geração de resíduos é um dos principais impactos resultantes das 
atividades realizadas na instituição
instituiu a Comissão de Gerenciamento de Resíduos do IHB
representantes de diversas áreas da Instituição, tanto assistenciais quanto 
administrativas. A comissão elaborou
interno. São realizadas r
ações para a implementação e manutenção do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), de acordo com as normas vigentes.
parceria com a Comissão de Gerenciamento de Resíduos do I
aprovado o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) já 
atualizado às normas vigentes, (Lei 12.305/10, Resolução da Diretoria Colegiada 
RDC/Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Durante o período, 
a um custo aproximado de R$ 80.000,00, 80 carrinhos de transporte de resíduos 
com capacidade de 240 litros, 45 
seletivas, 05 Coletores de materiais eletrônico
partir da elaboração e aprovação do PGRSS, 
de Medicina e Segurança do Trabalho
relacionadas ao manejo de resíduos no IHB. 

O Instituto Hospital de Base é atualmente o maior gerador de resíduos de 
saúde do Distrito Federal, fato que 
ambiental no acompanhament
destinação final desses resíduos.
que determinam que os 
gestão e custeio dos serviços de coleta, trans
dos resíduos dos serviços de saúde
— SLU encontra-se executando os referidos serviços de forma indireta por 
intermédio do Contrato SLU nº 68/2018 celebrado com a empresa B
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA 
qual o Hospital de Base é contemplado
tem validade de 180 dias a contar da
objeto a Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final 
dos resíduos de serviços de saúde potencialmente infectantes (grupo A
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Informações sobre a gestão administrativa (compras, contratos, 
manutenção, atendimento e logística) 

O compromisso do IHB em gerenciar adequadamente os resíduos gerados na 
operação e controlar o uso de insumos como água e energia é diário. Nesse 
sentido, a geração de resíduos é um dos principais impactos resultantes das 
atividades realizadas na instituição. Por isso, a Gerência de Sustentabilidad
instituiu a Comissão de Gerenciamento de Resíduos do IHB, 
representantes de diversas áreas da Instituição, tanto assistenciais quanto 
administrativas. A comissão elaborou, e a alta gestão do IHB aprovou

alizadas reuniões mensais que têm por finalidade a definição 
implementação e manutenção do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), de acordo com as normas vigentes.
parceria com a Comissão de Gerenciamento de Resíduos do IHB, 
aprovado o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) já 

s normas vigentes, (Lei 12.305/10, Resolução da Diretoria Colegiada 
RDC/Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, n.º 222/2018, e Resol
do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, n.º 358/5). 

 foram adquiridos e distribuídos nas unidades do hospital
a um custo aproximado de R$ 80.000,00, 80 carrinhos de transporte de resíduos 
com capacidade de 240 litros, 45 Contêineres de 1000 litros, 170 Lixeiras de coleta 

Coletores de materiais eletrônicos e um de lâmpadas fluorescente. 
partir da elaboração e aprovação do PGRSS, foi iniciada, em parceria com o Núcleo 
de Medicina e Segurança do Trabalho, a capacitação e fiscalização das atividades 

o manejo de resíduos no IHB.  

O Instituto Hospital de Base é atualmente o maior gerador de resíduos de 
saúde do Distrito Federal, fato que implica em maior responsabilidade sócio
ambiental no acompanhamento das atividades que envolvem desde a geração até a 
destinação final desses resíduos. Por isso, em atendimento às resoluções vigentes, 
que determinam que os estabelecimentos de saúde sejam os responsáveis
gestão e custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final 
dos resíduos dos serviços de saúde,o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal 

se executando os referidos serviços de forma indireta por 
intermédio do Contrato SLU nº 68/2018 celebrado com a empresa B

DE RESÍDUOS LTDA - EPP. O referido Contrato SLU nº 68/2018, n
qual o Hospital de Base é contemplado, foi assinado em 12 de dezembro de 2018 e 
tem validade de 180 dias a contar da sua assinatura. Esse contrato tem como 

ão de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final 
dos resíduos de serviços de saúde potencialmente infectantes (grupo A

administrativa (compras, contratos, 

mente os resíduos gerados na 
energia é diário. Nesse 

sentido, a geração de resíduos é um dos principais impactos resultantes das 
a Gerência de Sustentabilidade 

 composta por 
representantes de diversas áreas da Instituição, tanto assistenciais quanto 

e a alta gestão do IHB aprovou, o regimento 
m por finalidade a definição de 

implementação e manutenção do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), de acordo com as normas vigentes. Em 

 foi elaborado e 
aprovado o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) já 

s normas vigentes, (Lei 12.305/10, Resolução da Diretoria Colegiada - 
ANVISA, n.º 222/2018, e Resolução 

foram adquiridos e distribuídos nas unidades do hospital, 
a um custo aproximado de R$ 80.000,00, 80 carrinhos de transporte de resíduos 

litros, 170 Lixeiras de coleta 
de lâmpadas fluorescente. A 

em parceria com o Núcleo 
itação e fiscalização das atividades 

O Instituto Hospital de Base é atualmente o maior gerador de resíduos de 
implica em maior responsabilidade sócio-

o das atividades que envolvem desde a geração até a 
Por isso, em atendimento às resoluções vigentes, 

os responsáveis pela 
porte, tratamento e destinação final 

o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal 
se executando os referidos serviços de forma indireta por 

intermédio do Contrato SLU nº 68/2018 celebrado com a empresa BELFORT 
ferido Contrato SLU nº 68/2018, no 

foi assinado em 12 de dezembro de 2018 e 
contrato tem como 

ão de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final 
dos resíduos de serviços de saúde potencialmente infectantes (grupo A), químicos 



 Relatório Anual de Avaliação do Contrato de Gestão

(grupo B) e perfurocortantes (grupo E). 
compras de medicamentos, i
diretamente no hospital sendo que 
Apoio da SES, fazendo com que o IHB 
grande de papel, papelão e plástico.
Associação dos Amigos do Hospital de Base, entidade sem fins lucrativos que 
realiza ações voluntárias no hospital,
resíduos. Os resíduos são 
empresas de reciclagem, c
relacionadas à assistência aos usuários do hospital, como aquisição de passagens 
para pacientes sem condições, remédios, cestas de alimentos e etc.

Em parceria com a Gerência de I
realizadas ações no sentido de realizar a substituição de lâmpadas comuns por 
tecnologia LED em diversas áreas do hospital. Foram substituídas aproximadamente 
1.500 lâmpadas que economizam
antigas lâmpadas. Além disso, foi realizada a substituição de torneiras comuns por 
torneiras de fechamento automático (pressão e elétrica) em diversos banheiros do 
hospital. Com a contratação de empresa para gestão de manutenção predial do IHB 
a intenção é realizar a substituição de todas as torneiras dos IHB por torneiras de 
pressão ou elétricas.  

Já a Gerência de Atendimento, 
realizou ações e projetos que
identificadas no primeiro diagnóstico da situação encontrada nas áreas de 
atendimento do hospital e
do Usuário atendido ou responsável l
Os resultados foram divulgados 
relatórios quadrimestrais de avaliação do contrato
verificar o aumento da satisfação dos usuários conforme as ações realizadas 
durante o ano, em todas as áreas avaliada
gerados indicadores e insights
alcance da zona de excelência na percepção do usuário. Já 
2019, a automação da aplicação da pesquisa
dados produzidos. Foi realizada a 
Receptividade para todas as recepções do IHB e para o atendimento ambulatorial, 
incluindo a Central de Marcação de Consultas, a aquisição e instalação de três
bebedouros industriais para o ambulatório e o pronto socorro
sistema de monitoramento de filas para a Central de Marcação de Consultas e 
exames. 
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(grupo B) e perfurocortantes (grupo E). A partir da constituição do IHB todas as 
compras de medicamentos, insumos, e equipamentos passaram a ser ent
diretamente no hospital sendo que anteriormente eram entregues no Parque de 

com que o IHB passasse a lidar com um volume muito 
papelão e plástico. Foi estabelecida então, parceria com a 

Associação dos Amigos do Hospital de Base, entidade sem fins lucrativos que 
realiza ações voluntárias no hospital, instituindo o programa de reciclagem desses 

são doados para a Associação que por sua vez os
empresas de reciclagem, cuja renda da venda é totalmente revertida em ações 

assistência aos usuários do hospital, como aquisição de passagens 
para pacientes sem condições, remédios, cestas de alimentos e etc. 

Em parceria com a Gerência de Infraestrutura e Manutenção do IHB foram 
realizadas ações no sentido de realizar a substituição de lâmpadas comuns por 
tecnologia LED em diversas áreas do hospital. Foram substituídas aproximadamente 
1.500 lâmpadas que economizam em média 60% do consumo de

Além disso, foi realizada a substituição de torneiras comuns por 
torneiras de fechamento automático (pressão e elétrica) em diversos banheiros do 
hospital. Com a contratação de empresa para gestão de manutenção predial do IHB 
a intenção é realizar a substituição de todas as torneiras dos IHB por torneiras de 

Já a Gerência de Atendimento, com foco no acolhimento e humanização, 
que foram desenvolvidos de acordo com as necessidades 

identificadas no primeiro diagnóstico da situação encontrada nas áreas de 
e envolveram a aplicação de três Pesquisas

do Usuário atendido ou responsável legal, realizadas em março, junho e 
divulgados entre as equipes e estão disponíveis 

relatórios quadrimestrais de avaliação do contrato. Com os resultados pode
verificar o aumento da satisfação dos usuários conforme as ações realizadas 
urante o ano, em todas as áreas avaliadas. Com a aplicação da pesquisa 

insights que são desenvolvidos junto às equipes com foco 
a zona de excelência na percepção do usuário. Já é projeto

a automação da aplicação da pesquisa, o que trará agilidade e controle dos 
Foi realizada a contratação do Serviço de Recepção e 

Receptividade para todas as recepções do IHB e para o atendimento ambulatorial, 
entral de Marcação de Consultas, a aquisição e instalação de três

ustriais para o ambulatório e o pronto socorro e Contratação de 
sistema de monitoramento de filas para a Central de Marcação de Consultas e 

A partir da constituição do IHB todas as 
nsumos, e equipamentos passaram a ser entregues 

anteriormente eram entregues no Parque de 
um volume muito 

parceria com a 
Associação dos Amigos do Hospital de Base, entidade sem fins lucrativos que 

o programa de reciclagem desses 
doados para a Associação que por sua vez os vende para 

renda da venda é totalmente revertida em ações 
assistência aos usuários do hospital, como aquisição de passagens 

 

nfraestrutura e Manutenção do IHB foram 
realizadas ações no sentido de realizar a substituição de lâmpadas comuns por 
tecnologia LED em diversas áreas do hospital. Foram substituídas aproximadamente 

em média 60% do consumo de energia das 
Além disso, foi realizada a substituição de torneiras comuns por 

torneiras de fechamento automático (pressão e elétrica) em diversos banheiros do 
hospital. Com a contratação de empresa para gestão de manutenção predial do IHB 
a intenção é realizar a substituição de todas as torneiras dos IHB por torneiras de 

com foco no acolhimento e humanização, 
foram desenvolvidos de acordo com as necessidades 

identificadas no primeiro diagnóstico da situação encontrada nas áreas de 
s de Satisfação 

março, junho e dezembro. 
 em anexo aos 

Com os resultados pode-se 
verificar o aumento da satisfação dos usuários conforme as ações realizadas 

. Com a aplicação da pesquisa são 
desenvolvidos junto às equipes com foco no 

projeto para o ano de 
gilidade e controle dos 

contratação do Serviço de Recepção e 
Receptividade para todas as recepções do IHB e para o atendimento ambulatorial, 

entral de Marcação de Consultas, a aquisição e instalação de três 
Contratação de 

sistema de monitoramento de filas para a Central de Marcação de Consultas e 
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Também foi realizada a contratação 
instalação de elementos de sinalização arquitetônica interna e externa e sinalização 
obrigatória, facilitando o novo
conclusão do projeto no modelo de ilhas de atendimento, centralizando o 
atendimento das consultas e exames ambul
otimizando a produção ambulatorial e o acolhimento dos usuários
adquiridos pedestais para organização
consultas e emergência, tapetes para as entradas de grande circu
favorecendo a manutenção da higiene
Humanização, do projeto Humaniza
trabalho, na implementação de ações da Política Nacional de Humanização com 
objetivo de prestar um melhor cuidado às pessoas

O IHB possui infraestrutura,
de elevada complexidade e que, por este motivo, exigem conhecimentos técnicos 
especializados em engenharia e manutenção predial, de forma a gar
perfeito funcionamento. 
hospitalar é tarefa da Gerência de Manutenção e Infraestrutura. 

Entre estes sistemas, as instalações prediais civis, elétricas, hidráulicas, 
sanitárias e outras no mesmo n
periodicamente para garantir segurança e conforto aos usuários, mantendo um 
adequado padrão operacional. A falta de manutenção predial preventiva, 
principalmente nas instalações mais a
ao desempenho das atividad
de constante manutenção preventiva, tais sistemas e equipamentos necessitam
com freqüência, de manutenção corretiva
Ademais, a constante ampliação das atividades das unidades administrativas e de 
assistência que compõem a estrutura institucional do IHB impõe a necessidade de 
adequações e ampliações nos sistemas citados, de forma a atender a demanda dos 
ambientes de trabalho.  

Um dos principais problemas encontrados relacionados à infraestrutura do 
IHB refere-se às condições inadequadas de funcionamento do sistema de ar 
condicionado. O referido sistema se encontra funcionando em condições precárias, 
visto que está em operação a
acarretando problemas nas condições de temperatura em áreas críticas. 
contingência foram instalados 
áreas, tais como Centro Cirúrgico, Unidade de Tratame
consultórios, entre outros lugares e está sendo realizado o retrofit de alguns 
componentes do sistema central para aumentar a vida útil do equipamento até a 
conclusão de um novo projeto de substituição de todo o sistema.
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m foi realizada a contratação de empresa especializada na produção e 
s de sinalização arquitetônica interna e externa e sinalização 

facilitando o novo processo de trabalho que será implementado com a 
conclusão do projeto no modelo de ilhas de atendimento, centralizando o 
atendimento das consultas e exames ambulatoriais da carteira de serviços do IHB, 
otimizando a produção ambulatorial e o acolhimento dos usuários

pedestais para organização de filas da portaria central, marcação de 
consultas e emergência, tapetes para as entradas de grande circu
favorecendo a manutenção da higiene e foi instituído o Grupo de 
Humanização, do projeto Humaniza IHB, sensibilizando os gestores e equipes de 

implementação de ações da Política Nacional de Humanização com 
prestar um melhor cuidado às pessoas. 

possui infraestrutura, sistemas, equipamentos e instalações prediais
elevada complexidade e que, por este motivo, exigem conhecimentos técnicos 

especializados em engenharia e manutenção predial, de forma a gar
perfeito funcionamento. Gerir adequadamente os aspectos da infraestrutura 
hospitalar é tarefa da Gerência de Manutenção e Infraestrutura.  

Entre estes sistemas, as instalações prediais civis, elétricas, hidráulicas, 
sanitárias e outras no mesmo nível de complexidade devem ser inspecionadas 
periodicamente para garantir segurança e conforto aos usuários, mantendo um 
adequado padrão operacional. A falta de manutenção predial preventiva, 
principalmente nas instalações mais antigas, pode levar ao colapso
ao desempenho das atividades institucionais desenvolvidas. Além da necessidade 
de constante manutenção preventiva, tais sistemas e equipamentos necessitam

, de manutenção corretiva para sanar defeitos imprevisíveis. 
s, a constante ampliação das atividades das unidades administrativas e de 

assistência que compõem a estrutura institucional do IHB impõe a necessidade de 
adequações e ampliações nos sistemas citados, de forma a atender a demanda dos 

Um dos principais problemas encontrados relacionados à infraestrutura do 
se às condições inadequadas de funcionamento do sistema de ar 

condicionado. O referido sistema se encontra funcionando em condições precárias, 
em operação a mais de 30 anos sem uma manutenção eficiente, 

acarretando problemas nas condições de temperatura em áreas críticas. 
instalados sistemas de ar condicionado individuais em diversas 

áreas, tais como Centro Cirúrgico, Unidade de Tratamento Intensivo, Pronto Socorro, 
consultórios, entre outros lugares e está sendo realizado o retrofit de alguns 
componentes do sistema central para aumentar a vida útil do equipamento até a 
conclusão de um novo projeto de substituição de todo o sistema. A ge

de empresa especializada na produção e 
s de sinalização arquitetônica interna e externa e sinalização 

processo de trabalho que será implementado com a 
conclusão do projeto no modelo de ilhas de atendimento, centralizando o 

atoriais da carteira de serviços do IHB, 
otimizando a produção ambulatorial e o acolhimento dos usuários. Foram 

a portaria central, marcação de 
consultas e emergência, tapetes para as entradas de grande circulação do IHB, 

rupo de Trabalho de 
os gestores e equipes de 

implementação de ações da Política Nacional de Humanização com 

sistemas, equipamentos e instalações prediais 
elevada complexidade e que, por este motivo, exigem conhecimentos técnicos 

especializados em engenharia e manutenção predial, de forma a garantir seu 
Gerir adequadamente os aspectos da infraestrutura 

Entre estes sistemas, as instalações prediais civis, elétricas, hidráulicas, 
ível de complexidade devem ser inspecionadas 

periodicamente para garantir segurança e conforto aos usuários, mantendo um 
adequado padrão operacional. A falta de manutenção predial preventiva, 

so sistemas vitais 
Além da necessidade 

de constante manutenção preventiva, tais sistemas e equipamentos necessitam, 
para sanar defeitos imprevisíveis. 

s, a constante ampliação das atividades das unidades administrativas e de 
assistência que compõem a estrutura institucional do IHB impõe a necessidade de 
adequações e ampliações nos sistemas citados, de forma a atender a demanda dos 

Um dos principais problemas encontrados relacionados à infraestrutura do 
se às condições inadequadas de funcionamento do sistema de ar 

condicionado. O referido sistema se encontra funcionando em condições precárias, 
mais de 30 anos sem uma manutenção eficiente, 

acarretando problemas nas condições de temperatura em áreas críticas. Como 
sistemas de ar condicionado individuais em diversas 

nto Intensivo, Pronto Socorro, 
consultórios, entre outros lugares e está sendo realizado o retrofit de alguns 
componentes do sistema central para aumentar a vida útil do equipamento até a 

A gerência iniciou 
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também um levantamento de todo o sistema elétrico e hidráulico, a fim de ter pleno 
conhecimento da rede de distribuição para ação imediata em caso de falhas 
pontuais e para realizar o cronograma das manutenções programadas
elaborado ainda, um Ato Convocatório para contratação de uma empresa de 
manutenção predial, na qual o pagamento está ligado ao cumprimento de metas 
definido no ANS (Acordo de Nível de Serviço), 
para monitoramento da qualidade do ser

Com relação às obras necessárias
reformas e adequações físicas de locais que estã
ou em desacordo com a legislação vigente.
reforma do setor da Medicina Nuclear, Farmácia, Hotelaria, Almoxarifado, 
Setor de Protocolo, internação
Pronto Socorro, Recepção Principal, Ambulatório, entre outros.

Outra frente de ação dessa gerência refere
médico-hospitalares com um parque tecnológico composto por mais de 
equipamentos médicos, porém menos de 40% dos equipamentos possuem contrato 
de manutenção, o que ocasionou um elevado número de equipamentos inoperantes 
por ausência também de técnicos especializados.De modo a garantir amplo 
atendimento à população com segurança no manuseio e funcionalidade dos 
equipamentos, foi elaborado um Ato Convocatório para contratação de uma 
empresa especializada em Engenharia Clínica, 
treinamento, manutenção corretiva de baixa e média complexidade, manutenção 
preventiva, entre outras atividades e que também será avaliada 
acordos de nível de serviço (SLA)

Destaca-se no período
mamógrafo digital, a reforma e abertura do quarto terapêutico, início da reforma do 
bloco administrativo e desbloqueio de leitos de UTI Adulto 
do setor, manutenção de equipamentos parados e aquisição de novos 
equipamentos, visando atender a RDC 07/2010

Com relação aos processos de compra,
implementou em abril a plataforma de compras “BIONEXO”, ferramenta utilizada 
para as aquisições e contratações através de Seleções de Fornec
permitiu atender as necessidades do IHB
estabelecido no Regulamento Próprio de Compras e Contrato
modalidade. Os ganhos da utilização da platafor
processo de convocações e 
alcançar taxas de abastecimentos de medicamentos e materiais superior a 90% e 
aquisição de equipamentos a vestuário com economia, rapidez e transparência.
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um levantamento de todo o sistema elétrico e hidráulico, a fim de ter pleno 
conhecimento da rede de distribuição para ação imediata em caso de falhas 
pontuais e para realizar o cronograma das manutenções programadas

um Ato Convocatório para contratação de uma empresa de 
manutenção predial, na qual o pagamento está ligado ao cumprimento de metas 
definido no ANS (Acordo de Nível de Serviço), que dispõe de mais de 10 indicadores 
para monitoramento da qualidade do serviço prestado. 

Com relação às obras necessárias obras, o trabalho da gerência
reformas e adequações físicas de locais que estão com necessidade de adequação 

em desacordo com a legislação vigente. Existem frentes de trabalho
or da Medicina Nuclear, Farmácia, Hotelaria, Almoxarifado, 

nternação, Unidades de Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico, 
Pronto Socorro, Recepção Principal, Ambulatório, entre outros. 

Outra frente de ação dessa gerência refere-se à gestão de equipamentos 
hospitalares com um parque tecnológico composto por mais de 

equipamentos médicos, porém menos de 40% dos equipamentos possuem contrato 
de manutenção, o que ocasionou um elevado número de equipamentos inoperantes 

ausência também de técnicos especializados.De modo a garantir amplo 
atendimento à população com segurança no manuseio e funcionalidade dos 
equipamentos, foi elaborado um Ato Convocatório para contratação de uma 
empresa especializada em Engenharia Clínica, com foco na gestão dos ativos, 
treinamento, manutenção corretiva de baixa e média complexidade, manutenção 
preventiva, entre outras atividades e que também será avaliada 
acordos de nível de serviço (SLA). 

o período, a aquisição de 120esfigmomanômetr
mamógrafo digital, a reforma e abertura do quarto terapêutico, início da reforma do 

e desbloqueio de leitos de UTI Adulto por meio de adequação 
do setor, manutenção de equipamentos parados e aquisição de novos 
quipamentos, visando atender a RDC 07/2010. 

Com relação aos processos de compra, a Gerência de Compras e Contratos
a plataforma de compras “BIONEXO”, ferramenta utilizada 

para as aquisições e contratações através de Seleções de Fornec
tender as necessidades do IHB utilizando prazos de publicações conforme 

estabelecido no Regulamento Próprio de Compras e Contratos, de acordo com cada 
ganhos da utilização da plataforma refletem em maior agilidade n

rocesso de convocações e compras. O processo apoiado pela ferramenta permitiu 
alcançar taxas de abastecimentos de medicamentos e materiais superior a 90% e 

de equipamentos a vestuário com economia, rapidez e transparência.

um levantamento de todo o sistema elétrico e hidráulico, a fim de ter pleno 
conhecimento da rede de distribuição para ação imediata em caso de falhas 
pontuais e para realizar o cronograma das manutenções programadas. Foi 

um Ato Convocatório para contratação de uma empresa de 
manutenção predial, na qual o pagamento está ligado ao cumprimento de metas 

dispõe de mais de 10 indicadores 

da gerência focou nas 
o com necessidade de adequação 

Existem frentes de trabalho para 
or da Medicina Nuclear, Farmácia, Hotelaria, Almoxarifado, NUCE, 

, Unidades de Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico, 

gestão de equipamentos 
hospitalares com um parque tecnológico composto por mais de três mil 

equipamentos médicos, porém menos de 40% dos equipamentos possuem contrato 
de manutenção, o que ocasionou um elevado número de equipamentos inoperantes 

ausência também de técnicos especializados.De modo a garantir amplo 
atendimento à população com segurança no manuseio e funcionalidade dos 
equipamentos, foi elaborado um Ato Convocatório para contratação de uma 

com foco na gestão dos ativos, 
treinamento, manutenção corretiva de baixa e média complexidade, manutenção 
preventiva, entre outras atividades e que também será avaliada por meio de 

sfigmomanômetros, 01 
mamógrafo digital, a reforma e abertura do quarto terapêutico, início da reforma do 

por meio de adequação 
do setor, manutenção de equipamentos parados e aquisição de novos 

a Gerência de Compras e Contratos 
a plataforma de compras “BIONEXO”, ferramenta utilizada 

para as aquisições e contratações através de Seleções de Fornecedores, o que 
utilizando prazos de publicações conforme 

s, de acordo com cada 
ma refletem em maior agilidade no 

compras. O processo apoiado pela ferramenta permitiu 
alcançar taxas de abastecimentos de medicamentos e materiais superior a 90% e a 

de equipamentos a vestuário com economia, rapidez e transparência. 
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Já os trabalhos da Ge
Insumos Farmacêuticos, Farmácias Satélites, Central de Material Esterilização 
CME, Almoxarifado, Gestão do Patrimônio e Transporte Administrativo.De ma
geral todos os núcleos passaram por grandes 
respeito às mudanças nos procedimentos vigentes, quanto à introdução de novos 
procedimentos, em geral, 
de pessoas. Essas mudanças exigiram grande esforço de todos e tra
interrupção da operação do IHB e foi, em grande parte, consolidada no segundo 
semestre de 2018. Foram construídas
recebimento e pagamento de Notas Fiscais
implantação do Sistema de Informação Hospitalar
implantação foi concluída e opera integralmente.
taxas de fornecimento de medicação, insumos e materiais apresentaram 
expressivos.  

Foi realizado o inve
logística agora é capaz de transferir material para todos os locais e estes locais 
podem fazer a “baixa”, conforme consumo. Esta nova configuração 
controle rigoroso do inventário do Hospital.O
fornecedores foi implementado e opera de tal forma que não foi registrado nenhum 
atraso de pagamento a fornecedores, isto tem colocado o IHB num patamar igual 
ou melhor que o mercado privado, tradicionalmente a referência 

Todo o acesso à 
farmácias satélites é feito por Controle de acesso com Biometria
câmeras de segurança na 
Foi implementada a terceirização da logística 
que aloca mão-de-obra para tal atividade representando ganhos importantes em 
termos de eficiência e ainda
demanda. A Farmácia Ambulatorial ab
é agora também abastecida, em parte, pelo IHB, resultando em uma taxa de 
atendimento à população superior a 90%.

No almoxarifado, o
mercadorias estão sobre 
rotinas de recebimento de pedidos
adotada em substituição à prática anterior
Almoxarifado para retirar os produtos
caminhões com material, equipamentos e materiais inservíveis
e abandono por décadas
liberação de espaço e redução de riscos
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Já os trabalhos da Gerência de Insumos e logística englobou
Insumos Farmacêuticos, Farmácias Satélites, Central de Material Esterilização 
CME, Almoxarifado, Gestão do Patrimônio e Transporte Administrativo.De ma

s os núcleos passaram por grandes transformações, tanto no que diz 
respeito às mudanças nos procedimentos vigentes, quanto à introdução de novos 

 fruto da nova modalidade de operação ded
de pessoas. Essas mudanças exigiram grande esforço de todos e tra
interrupção da operação do IHB e foi, em grande parte, consolidada no segundo 

Foram construídas rotinas de Solicitação de Fornecimento, de 
recebimento e pagamento de Notas Fiscais, foi iniciada na farmácia central 

ação do Sistema de Informação Hospitalar. A primeira “onda” da 
implantação foi concluída e opera integralmente. Ao longo do segundo semestre as 
taxas de fornecimento de medicação, insumos e materiais apresentaram 

nventário dos sub-estoque distribuídos pelo Hospital. A 
logística agora é capaz de transferir material para todos os locais e estes locais 
podem fazer a “baixa”, conforme consumo. Esta nova configuração 
controle rigoroso do inventário do Hospital.O Controle de Pagamentos de 
fornecedores foi implementado e opera de tal forma que não foi registrado nenhum 
atraso de pagamento a fornecedores, isto tem colocado o IHB num patamar igual 
ou melhor que o mercado privado, tradicionalmente a referência neste q

Todo o acesso à Central de Abastecimento Farmacêutico (
farmácias satélites é feito por Controle de acesso com Biometria e foram instaladas 
âmeras de segurança na CAF, local mais crítico em termos de riscos e segurança

terceirização da logística interna com uma empresa contratada 
obra para tal atividade representando ganhos importantes em 

ência e ainda, flexibilidade para alterações conforme oscilação da 
Farmácia Ambulatorial abastecida pela SES e pelo Ministério da Saúde 

é agora também abastecida, em parte, pelo IHB, resultando em uma taxa de 
ento à população superior a 90%. 

No almoxarifado, o espaço físico foi totalmente reformulado, todas as 
mercadorias estão sobre palets de plástico que substituíram os de madeira, novas 
rotinas de recebimento de pedidos foram implantadas, a separação de entrega foi 

em substituição à prática anterior, onde o demandante se dirigia até o 
Almoxarifado para retirar os produtos. Ao longo do ano de 2018 mais de 20 
caminhões com material, equipamentos e materiais inservíveis – fruto de desgaste 
e abandono por décadas – foram devolvidos à SES resultando numa grande 
liberação de espaço e redução de riscos.  

rência de Insumos e logística englobou os núcleos de 
Insumos Farmacêuticos, Farmácias Satélites, Central de Material Esterilização – 
CME, Almoxarifado, Gestão do Patrimônio e Transporte Administrativo.De maneira 

transformações, tanto no que diz 
respeito às mudanças nos procedimentos vigentes, quanto à introdução de novos 

deda substituição 
de pessoas. Essas mudanças exigiram grande esforço de todos e transcorreu sem a 
interrupção da operação do IHB e foi, em grande parte, consolidada no segundo 

rotinas de Solicitação de Fornecimento, de 
, foi iniciada na farmácia central a 

A primeira “onda” da 
Ao longo do segundo semestre as 

taxas de fornecimento de medicação, insumos e materiais apresentaram aumentos 

distribuídos pelo Hospital. A 
logística agora é capaz de transferir material para todos os locais e estes locais 
podem fazer a “baixa”, conforme consumo. Esta nova configuração permite um 

Controle de Pagamentos de 
fornecedores foi implementado e opera de tal forma que não foi registrado nenhum 
atraso de pagamento a fornecedores, isto tem colocado o IHB num patamar igual 

neste quesito. 

Farmacêutico (CAF) e às 
oram instaladas 

, local mais crítico em termos de riscos e segurança. 
uma empresa contratada 

obra para tal atividade representando ganhos importantes em 
, flexibilidade para alterações conforme oscilação da 

astecida pela SES e pelo Ministério da Saúde 
é agora também abastecida, em parte, pelo IHB, resultando em uma taxa de 

espaço físico foi totalmente reformulado, todas as 
de plástico que substituíram os de madeira, novas 

a separação de entrega foi 
onde o demandante se dirigia até o 

ngo do ano de 2018 mais de 20 
fruto de desgaste 

foram devolvidos à SES resultando numa grande 
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Já a Central De Material e
transformações, tanto no que diz respeito às práticas e procedimentos quanto às 
instalações e equipamentos
colocadas em todos os kits esterilizados, sendo agora possível saber
execução e rastreabilidade
de Alta Pressão para a correta higienização de canulados
elevadores monta-carga, 
operação gerando vantagens como redução dos riscos de contaminação, melhorias 
na logística e ganhos de produtividade e eficiência
trabalham atualmente com
implementado um CME Remoto no prédio do ambul
higienização de material que segue para esterilização

Informações sobre ensino e pesquisa

A equipe da Diretoria de Ensino e Pesquisa 
por 21 servidores da Gerência de Ensino e Pesquisa 
Permanente em Saúde 
Enfermagem – CECE) foi estruturada
26 colaboradores (10 estatutários e 16 celetistas), sendo dois na Diretoria, dez na 
Escola-Base de Saúde Pública, oito na Gerência de Incorporação e Gestão do 
Conhecimento e seis na Gerência de Incorporação e Pesquisa Clínica. Todos os 
processos de trabalho da Diretoria estão mapeados,
para melhoria contínua. Os ind
Conhecimento são disponibilizados mensalmente, garantindo a transparência e 
prestação de contas das atividades da Diretoria.

O IHB é certificado e contratualizado pelos Ministérios da Saúde e Educação 
como Hospital de Ensino. De acordo com a Portaria Interministerial nº 285 de 24 de 
março de 2015, entende
saúde que pertencem ou são conveniados a uma Instituição de Ensino Superior 
(IES), pública ou privada, que sirva
ensino na área da saúde e que sejam certificados conforme o estabelecido nesta 
Portaria”. 

Portanto, cabe ao IHB,
dos critérios adotados para acompanhamento de in
Pesquisa” e “Assistência e Gestão”. Nesse sentido, a Diretoria de Ensino e Pesquisa 
está acompanhando com afinco os indicadores mensais e/ou a
para o IHB, em conjunto com a Gerência de Acompanhamento de Resultados 
as áreas responsáveis na assistência.
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Já a Central De Material e Esterilização –CME passou por profundas 
transformações, tanto no que diz respeito às práticas e procedimentos quanto às 
instalações e equipamentos. Foram introduzidas etiquetas de 

em todos os kits esterilizados, sendo agora possível saber
execução e rastreabilidade, e foram adquiridas Lavadoras Ultrassônicas e Lavadoras 
de Alta Pressão para a correta higienização de canulados, entre outros

 que estavam parados há anos, foram colocados em 
vantagens como redução dos riscos de contaminação, melhorias 

na logística e ganhos de produtividade e eficiência. Todos os
trabalham atualmente com EPI completos conforme exigem as normas
implementado um CME Remoto no prédio do ambulatório a fim de permitir a correta 
higienização de material que segue para esterilização.  

ensino e pesquisa 

A equipe da Diretoria de Ensino e Pesquisa – DEP (anteriormente constituída 
por 21 servidores da Gerência de Ensino e Pesquisa – GENP, Núcleo de Educação 
Permanente em Saúde – NEPS e Comissão de Educação Continuada em 

CECE) foi estruturada ao longo do ano e atualmente é composta por 
26 colaboradores (10 estatutários e 16 celetistas), sendo dois na Diretoria, dez na 

Base de Saúde Pública, oito na Gerência de Incorporação e Gestão do 
Conhecimento e seis na Gerência de Incorporação e Pesquisa Clínica. Todos os 

ho da Diretoria estão mapeados, acompanhados e monitorados 
para melhoria contínua. Os indicadores de Ensino, Pesquisa e Gestão do 
Conhecimento são disponibilizados mensalmente, garantindo a transparência e 
prestação de contas das atividades da Diretoria. 

O IHB é certificado e contratualizado pelos Ministérios da Saúde e Educação 
de Ensino. De acordo com a Portaria Interministerial nº 285 de 24 de 

março de 2015, entende-se como Hospitais de Ensino os “estabelecimentos de 
saúde que pertencem ou são conveniados a uma Instituição de Ensino Superior 
(IES), pública ou privada, que sirvam de campo para a prática de atividades de 
ensino na área da saúde e que sejam certificados conforme o estabelecido nesta 

IHB, no âmbito das suas responsabilidades,
dos critérios adotados para acompanhamento de indicadores de “Ensino e 
Pesquisa” e “Assistência e Gestão”. Nesse sentido, a Diretoria de Ensino e Pesquisa 
está acompanhando com afinco os indicadores mensais e/ou anuais, obrigatórios 
para o IHB, em conjunto com a Gerência de Acompanhamento de Resultados 
as áreas responsáveis na assistência. 

passou por profundas 
transformações, tanto no que diz respeito às práticas e procedimentos quanto às 

tiquetas de rastreamento 
em todos os kits esterilizados, sendo agora possível saber detalhes de 

ltrassônicas e Lavadoras 
entre outros. Os 

foram colocados em 
vantagens como redução dos riscos de contaminação, melhorias 

os colaboradores 
EPI completos conforme exigem as normas e foi 

atório a fim de permitir a correta 

DEP (anteriormente constituída 
GENP, Núcleo de Educação 

NEPS e Comissão de Educação Continuada em 
e atualmente é composta por 

26 colaboradores (10 estatutários e 16 celetistas), sendo dois na Diretoria, dez na 
Base de Saúde Pública, oito na Gerência de Incorporação e Gestão do 

Conhecimento e seis na Gerência de Incorporação e Pesquisa Clínica. Todos os 
acompanhados e monitorados 

icadores de Ensino, Pesquisa e Gestão do 
Conhecimento são disponibilizados mensalmente, garantindo a transparência e 

O IHB é certificado e contratualizado pelos Ministérios da Saúde e Educação 
de Ensino. De acordo com a Portaria Interministerial nº 285 de 24 de 

se como Hospitais de Ensino os “estabelecimentos de 
saúde que pertencem ou são conveniados a uma Instituição de Ensino Superior 

m de campo para a prática de atividades de 
ensino na área da saúde e que sejam certificados conforme o estabelecido nesta 

, o cumprimento 
dicadores de “Ensino e 

Pesquisa” e “Assistência e Gestão”. Nesse sentido, a Diretoria de Ensino e Pesquisa 
nuais, obrigatórios 

para o IHB, em conjunto com a Gerência de Acompanhamento de Resultados e com 
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O IHB também tem
integrada, o funcionamento das Comissões Assessoras Técnicas.Foram constituídas 
no IHB vinte e quatro comissões
funcionamento é apoiado, acompanhado e monitorado

 Comissão de Acompanhamento à Contratualização como Hospital de Ensino 
- CAC HE 

 Comissão de Ética em Enfermagem
 Comissão de Ética Médica
 Comissão de Documentação Médi
 Comitê de Ética em Pesquisa
 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
 Comissão Interna de Segurança e Saúde no Trabalho 
 Comissão de Análise de Óbitos
 Comissão de Revisão de Prontuários
 Equipe Multiprofissional de Terapia Nu
 Comissão de Farmácia e Terapêutica
 Comissão de Proteção Radiológica
 Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos 
 Comitê Transfusional
 Comissão de Residências Médicas 
 Comissão de Residências Multiprofissionais 
 Comissão Gestora Multidisciplinar 
 Comissão de Cuidados com a Pele
 Comissão do Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde 

PGRSS 
 Comissão Regional de Sistemas de Informação do Câncer 
 Conselho Científico
 Equipe de Vigilânci
 Comissão de Padronização de Materiais Médico
 Comissão de Padronização de Equipamentos Hospitalares 

ESCOLA-BASE DE SAÚDE PÚBLICA

Em 2018, a comunidade acadêmica do IHB foi constituída por263 (duzentos e 
sessenta e três) residentes médicos, 156 (cento e 
residência médica, 35 (trinta e cinco) supervisores de residência médica, 343 
(trezentos e quarenta e três)
vinte) estagiários de nível superior e técnico. Foram treinados 34 (trinta e quatro) 
médicos e enfermeiros do Hospital da Criança de Brasília José Alencar
unidades de Pediatria e UTI Pediátrica do IHB.Foram celebrados convênios com 13 
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tem como dever, enquanto Hospital-Ensino, garantir, de forma 
integrada, o funcionamento das Comissões Assessoras Técnicas.Foram constituídas 

comissões,sendo que todas elas estão oficializadas e seu 
funcionamento é apoiado, acompanhado e monitorado pela DEP. São elas

Comissão de Acompanhamento à Contratualização como Hospital de Ensino 

Comissão de Ética em Enfermagem 
Comissão de Ética Médica 
Comissão de Documentação Médica e Estatística 
Comitê de Ética em Pesquisa 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH 
Comissão Interna de Segurança e Saúde no Trabalho – CIST 
Comissão de Análise de Óbitos 
Comissão de Revisão de Prontuários 
Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional 
Comissão de Farmácia e Terapêutica 
Comissão de Proteção Radiológica 

Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos – CIHDOTT
Comitê Transfusional 
Comissão de Residências Médicas – COREME 
Comissão de Residências Multiprofissionais – COREMU 
Comissão Gestora Multidisciplinar - NR 32  
Comissão de Cuidados com a Pele 
Comissão do Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde 

Comissão Regional de Sistemas de Informação do Câncer – CRSINC
Conselho Científico 
Equipe de Vigilância Epidemiológica Hospitalar 
Comissão de Padronização de Materiais Médico-Hospitalares 
Comissão de Padronização de Equipamentos Hospitalares  

BASE DE SAÚDE PÚBLICA 

Em 2018, a comunidade acadêmica do IHB foi constituída por263 (duzentos e 
três) residentes médicos, 156 (cento e cinqüenta e seis) preceptores de 

residência médica, 35 (trinta e cinco) supervisores de residência médica, 343 
(trezentos e quarenta e três) residentes multiprofissionais e 920 (novecentos e 

l superior e técnico. Foram treinados 34 (trinta e quatro) 
médicos e enfermeiros do Hospital da Criança de Brasília José Alencar
unidades de Pediatria e UTI Pediátrica do IHB.Foram celebrados convênios com 13 

garantir, de forma 
integrada, o funcionamento das Comissões Assessoras Técnicas.Foram constituídas 

oficializadas e seu 
pela DEP. São elas: 

Comissão de Acompanhamento à Contratualização como Hospital de Ensino 

 

CIHDOTT 

Comissão do Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde - 

CRSINC 

Hospitalares  

Em 2018, a comunidade acadêmica do IHB foi constituída por263 (duzentos e 
e seis) preceptores de 

residência médica, 35 (trinta e cinco) supervisores de residência médica, 343 
e 920 (novecentos e 

l superior e técnico. Foram treinados 34 (trinta e quatro) 
médicos e enfermeiros do Hospital da Criança de Brasília José Alencar-HCB nas 
unidades de Pediatria e UTI Pediátrica do IHB.Foram celebrados convênios com 13 
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(treze) Instituições de Ensino, com cap
contrapartida de estágios curriculares.

Com a finalidade de proporcionar aos estudantes uma visão técnica da futura 
profissão, o IHB dispôs de 475 visitas técnicas (até o mês de novembro/2018).A 
Biblioteca recebeu uma médi

Para 2018, foram abertas 136 (cento e trinta e seis) novas vagas para 
residência médica em 41 (quarenta e um) programas, bem como 147 (cento e 
quarenta e sete) novas vagas para residência multiprofissional em rede e
programas. 

Devido à necessidade de acompanhamento dos processos acadêmicos e do 
gerenciamento dos espaços de ensino do IHB, 
Gestão Acadêmica –SiGA, localizada no 12º andar
ampliando o número de espaços de ensino compartilhados, de cadeira
disponibilizadas nos espaços 
atualmente com um auditório
capacidade total para 275, 2 salas de treinam
pessoas, três laboratórios de informática para
microcirurgia para 15 pessoa se

Diante das melhorias alcançadas, 
Ministério da Educação (MEC) da Comissão de Residência Médica (COREME) do IHB, 
bem como da Comissão de Residência em Áreas Profissionais da Saúde (COREMU) 
do IHB. Foram solicitados 
“Programa de Residência Médica 
Médica em Oncologia Cirúrgica”, “Programa de 
Trauma”, “Programa de Residência Médica em Medicina de Emergência”, “Programa 
de Residência Multiprofissional em Urgência e Emergênc
Residência Multiprofissional em Oncologia”.

GERÊNCIA DE INCORPORAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

No ano de 2018, a G
(GIGC) coordenou a elaboração e/ou revisão de 96 protocolos clínicos. Foi 
estruturado o Time de Educação Permanente, com a contratação de três 
enfermeiros e três técnicos de enfermagem, contribuindo para o treinamento 
de2.207 (dois mil duzentos e sete) colaboradores, num total de 94.958 (noventa e 
quatro mil novecentos e 
Programas de Educação Permanente em Saúde e 45 (quarenta e cinco) 
cursos/eventos realizados. 
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(treze) Instituições de Ensino, com captação de recursos provenientes da 
contrapartida de estágios curriculares. 

Com a finalidade de proporcionar aos estudantes uma visão técnica da futura 
profissão, o IHB dispôs de 475 visitas técnicas (até o mês de novembro/2018).A 
Biblioteca recebeu uma média de 1000 usuários/mês ao longo do ano

, foram abertas 136 (cento e trinta e seis) novas vagas para 
residência médica em 41 (quarenta e um) programas, bem como 147 (cento e 
quarenta e sete) novas vagas para residência multiprofissional em rede e

Devido à necessidade de acompanhamento dos processos acadêmicos e do 
gerenciamento dos espaços de ensino do IHB, foi criada a Secretaria Integrada de 

SiGA, localizada no 12º andar. A SiGA reestruturou 
o número de espaços de ensino compartilhados, de cadeira

disponibilizadas nos espaços e do horário disponível para utilização. O IHB conta
uditório para 90 pessoas, 12 espaços de e

capacidade total para 275, 2 salas de treinamento com capacidade total para 25 
laboratórios de informática para 40 pessoas, um laboratório de 

pessoa se laboratório de inovação para 10 pessoas

Diante das melhorias alcançadas, o IHB obteve credenciamento junto ao 
istério da Educação (MEC) da Comissão de Residência Médica (COREME) do IHB, 

bem como da Comissão de Residência em Áreas Profissionais da Saúde (COREMU) 
do IHB. Foram solicitados ainda, credenciamento dos seguintes programas: 
“Programa de Residência Médica em Oncologia Clínica”, “Programa de Residência 
Médica em Oncologia Cirúrgica”, “Programa de Residência Médica 
Trauma”, “Programa de Residência Médica em Medicina de Emergência”, “Programa 
de Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência” e “Programa de 
Residência Multiprofissional em Oncologia”. 

GERÊNCIA DE INCORPORAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

No ano de 2018, a Gerência de Incorporação e Gestão do Conhecimento 
coordenou a elaboração e/ou revisão de 96 protocolos clínicos. Foi 

Time de Educação Permanente, com a contratação de três 
enfermeiros e três técnicos de enfermagem, contribuindo para o treinamento 

207 (dois mil duzentos e sete) colaboradores, num total de 94.958 (noventa e 
quatro mil novecentos e cinqüenta e oito) horas de treinamento/capacitação em 
Programas de Educação Permanente em Saúde e 45 (quarenta e cinco) 
cursos/eventos realizados. Foram treinados ainda,100 (cem) médicos que atuam 

tação de recursos provenientes da 

Com a finalidade de proporcionar aos estudantes uma visão técnica da futura 
profissão, o IHB dispôs de 475 visitas técnicas (até o mês de novembro/2018).A 

ao longo do ano.  

, foram abertas 136 (cento e trinta e seis) novas vagas para 
residência médica em 41 (quarenta e um) programas, bem como 147 (cento e 
quarenta e sete) novas vagas para residência multiprofissional em rede em sete 

Devido à necessidade de acompanhamento dos processos acadêmicos e do 
a Secretaria Integrada de 

reestruturou os espaços 
o número de espaços de ensino compartilhados, de cadeiras 

vel para utilização. O IHB conta 
s de ensino com 

ento com capacidade total para 25 
40 pessoas, um laboratório de 

para 10 pessoas. 

credenciamento junto ao 
istério da Educação (MEC) da Comissão de Residência Médica (COREME) do IHB, 

bem como da Comissão de Residência em Áreas Profissionais da Saúde (COREMU) 
credenciamento dos seguintes programas: 

em Oncologia Clínica”, “Programa de Residência 
 em Cirurgia do 

Trauma”, “Programa de Residência Médica em Medicina de Emergência”, “Programa 
ia” e “Programa de 

erência de Incorporação e Gestão do Conhecimento 
coordenou a elaboração e/ou revisão de 96 protocolos clínicos. Foi 

Time de Educação Permanente, com a contratação de três 
enfermeiros e três técnicos de enfermagem, contribuindo para o treinamento 

207 (dois mil duzentos e sete) colaboradores, num total de 94.958 (noventa e 
e oito) horas de treinamento/capacitação em 

Programas de Educação Permanente em Saúde e 45 (quarenta e cinco) 
ainda,100 (cem) médicos que atuam 
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em Urgência e Emergência (IHB e SES
em Emergência. 

Foram instituídos os Programas de Educação Permanente em Saúde 
Uniprofissional (Enfermagem, Farmácia Clinica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Nutrição, Psicologia, Serviço Social, e Terapia Ocupacional) e Multiprofissional (com 
a equipe multidisciplinar da UTI), com capacitações teórico
metodologias ativas (TBL –

238 (duzentos e trinta e oito) 
parcial para a Instituição) para participação em congressos e
sendo 192 (cento e noventa e dois) eventos nacionais e 46 (quarenta e seis) 
internacionais. 

Diariamente um grande número de pacientes procuram o Pronto Socorro do 
IHB. Atender o paciente por ordem de chegada 
espera prolongado e um risco aumentado, principalmente para os pacientes 
graves. A fim de garantir
pronto socorro, 96 médicos e enfermeiros do IHB receberam treinamento no 
Sistema Manchester de Classif
conforme a situação clínica
no tempo adequado. 

A GIGC assinou, por
científica UpToDate. A plataform
avançadas, seguindo rigor editorial sofisticado, geridos por autores, editores e 
líderes de renome na área médica, provendo um recurso de suporte a decisões 
médicas associado a resultados de saúde aprimorados.
colaboradores e residentes do IHB tem atingido 

Além disso, após quatro anos, foi retomada a I Jornada dos Residentes do 
IHB/XXXVI Jornada dos Residentes Médicos, com três dias de evento em quatro 
salas simultâneas, Feira de Saúde, seleção de dez trabalhos para publicação em 
revista científica e 80h de programação científica.

GERÊNCIA DE INCORPORAÇÃO E PESQUISA CLÍNICA

No ano de 2018, o IHB recebeu solicitação de 133 (cento e trinta e três) 
projetos de pesquisa para realização na Instituição. Foi criada a Rede de Pesquisa 
Clínica/IHB, que reúne a comunidade científica do hospital, com mais de 70 
(setenta) membros, e o IHB foi credenciado como Instituição de Pesquisa no 
Diretório do Conselho Nacional d
Para integrar as atividades de pesquisa às áreas prioritárias de atenção à saúde 
desse Hospital terciário de referência regional, foram definidos cinco eixos 
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em Urgência e Emergência (IHB e SES-DF) em Ecocardiograma e Ultrass

instituídos os Programas de Educação Permanente em Saúde 
Uniprofissional (Enfermagem, Farmácia Clinica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Nutrição, Psicologia, Serviço Social, e Terapia Ocupacional) e Multiprofissional (com 

ipe multidisciplinar da UTI), com capacitações teórico-práticas (
– teambasedlearning). 

238 (duzentos e trinta e oito) colaborador estiveram liberação (com ônus 
parcial para a Instituição) para participação em congressos e eventos científicos, 
sendo 192 (cento e noventa e dois) eventos nacionais e 46 (quarenta e seis) 

Diariamente um grande número de pacientes procuram o Pronto Socorro do 
IHB. Atender o paciente por ordem de chegada pode resultar em um tempo 
espera prolongado e um risco aumentado, principalmente para os pacientes 

r segurança e qualidade do atendimento do
, 96 médicos e enfermeiros do IHB receberam treinamento no 

Sistema Manchester de Classificação de Risco, que visa determinar a prioridade
clínica do cliente visando que o 1º atendimento 

, por um período de três anos, a base de dados de evidência 
A plataforma de gestão do conhecimento com publicações 

avançadas, seguindo rigor editorial sofisticado, geridos por autores, editores e 
líderes de renome na área médica, provendo um recurso de suporte a decisões 
médicas associado a resultados de saúde aprimorados. A média de utilização pelos 
colaboradores e residentes do IHB tem atingido 3.000 (três mil) acessos mensais.

pós quatro anos, foi retomada a I Jornada dos Residentes do 
IHB/XXXVI Jornada dos Residentes Médicos, com três dias de evento em quatro 
salas simultâneas, Feira de Saúde, seleção de dez trabalhos para publicação em 
revista científica e 80h de programação científica. 

GERÊNCIA DE INCORPORAÇÃO E PESQUISA CLÍNICA 

No ano de 2018, o IHB recebeu solicitação de 133 (cento e trinta e três) 
de pesquisa para realização na Instituição. Foi criada a Rede de Pesquisa 

Clínica/IHB, que reúne a comunidade científica do hospital, com mais de 70 
(setenta) membros, e o IHB foi credenciado como Instituição de Pesquisa no 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (
Para integrar as atividades de pesquisa às áreas prioritárias de atenção à saúde 
desse Hospital terciário de referência regional, foram definidos cinco eixos 

DF) em Ecocardiograma e Ultrassonografia 

instituídos os Programas de Educação Permanente em Saúde 
Uniprofissional (Enfermagem, Farmácia Clinica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Nutrição, Psicologia, Serviço Social, e Terapia Ocupacional) e Multiprofissional (com 

práticas (handson) e 

liberação (com ônus 
eventos científicos, 

sendo 192 (cento e noventa e dois) eventos nacionais e 46 (quarenta e seis) 

Diariamente um grande número de pacientes procuram o Pronto Socorro do 
em um tempo de 

espera prolongado e um risco aumentado, principalmente para os pacientes 
atendimento do paciente no 

, 96 médicos e enfermeiros do IHB receberam treinamento no 
visa determinar a prioridade 

que o 1º atendimento médico ocorra 

três anos, a base de dados de evidência 
a de gestão do conhecimento com publicações 

avançadas, seguindo rigor editorial sofisticado, geridos por autores, editores e 
líderes de renome na área médica, provendo um recurso de suporte a decisões 

média de utilização pelos 
acessos mensais. 

pós quatro anos, foi retomada a I Jornada dos Residentes do 
IHB/XXXVI Jornada dos Residentes Médicos, com três dias de evento em quatro 
salas simultâneas, Feira de Saúde, seleção de dez trabalhos para publicação em 

No ano de 2018, o IHB recebeu solicitação de 133 (cento e trinta e três) 
de pesquisa para realização na Instituição. Foi criada a Rede de Pesquisa 

Clínica/IHB, que reúne a comunidade científica do hospital, com mais de 70 
(setenta) membros, e o IHB foi credenciado como Instituição de Pesquisa no 

e Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
Para integrar as atividades de pesquisa às áreas prioritárias de atenção à saúde 
desse Hospital terciário de referência regional, foram definidos cinco eixos 
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prioritários de pesquisa, voltados ao estudo de
Trauma, Emergências Clínicas, Doenças Crônicas Não 
Saúde.Nos últimos cinco anos, foram publicados pelos pesquisadores do IHB 15 
(quinze) artigos científicos em periódicos indexados, dois capítulos de
(treze) trabalhos apresentados em eventos científicos, além de 199 (cento e noventa 
e nove) trabalhos de conclusão de residência médica depositados na Biblioteca do 
Hospital nos últimos cinco anos. 

Os pesquisadores têm captado recursos junto a 
fomento à pesquisa e patrocinadores privados. Neste ano, a instituição foi 
contemplada em quatro editais públicos de fomento à pesquisa, além da execução 
de seis estudos clínicos patrocinados. Nesse seguimento, produziu a elaboração de
Edital de Fomento à Pesquisa do 

Nos estudos multicêntricos que a instituição tem participado, a 
representatividade da amostra interna tem sido comparada aos grandes centros de 
pesquisa do país. O IHB possui Centro de Pesquisa C
momento com coordenação de 17 (dezessete) estudos multicêntricos conforme as 
Boas Práticas Clínicas. Com essa estrutura, foi padronizado o fluxo de submissão de 
projetos de pesquisa, com processo de trabalho mapeado e divulgado 
ponta. Em relação ao capital intelectual em pesquisa, o IHB conta com 14 (quatorze) 
doutores e 37 (trinta e sete) mestres. O Comitê de Ética em Pesquisa próprio foi 
criado no segundo semestre de 2017 e iniciou suas atividades em janeiro de 2018,
com 41 (quarenta e um) projetos já aprovados.

O IHB possui cinco 
Técnicas de Revisão Rápida 
trabalho para incorporação definido e acompanhado
incorporação constituídas e em pleno funcionamento,
CONITEC/MS.Os pareceres e notas técnicas 
evidência científica disponível 
decisões quanto ao uso de novos medicamentos e outras ferramentas para a 
melhoria da saúde dos pacientes. 
frente à judicialização, para subsidiar tecnicamente manifestações em demandas 
judiciais em que o IHB é acionado.

A GIPC colaborou com a organização do II Encontro da Rede Distrital de 
Avaliação de Políticas e Tecnologias em Saúde (REdAPTS), em parceria com a 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), o Hospital da Criança de Brasília (HCB) e a 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SE

Com as melhorias obtidas no IHB, procedeu a solicitação de credenciamento 
no Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e no Programa 
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prioritários de pesquisa, voltados ao estudo de linhas de cuidado de Câncer, 
Clínicas, Doenças Crônicas Não Transmissíveis e Gestão em 

Saúde.Nos últimos cinco anos, foram publicados pelos pesquisadores do IHB 15 
(quinze) artigos científicos em periódicos indexados, dois capítulos de
(treze) trabalhos apresentados em eventos científicos, além de 199 (cento e noventa 
e nove) trabalhos de conclusão de residência médica depositados na Biblioteca do 
Hospital nos últimos cinco anos.  

Os pesquisadores têm captado recursos junto a agências públicas de 
fomento à pesquisa e patrocinadores privados. Neste ano, a instituição foi 
contemplada em quatro editais públicos de fomento à pesquisa, além da execução 
de seis estudos clínicos patrocinados. Nesse seguimento, produziu a elaboração de
Edital de Fomento à Pesquisa do IHB, a ser lançado em 2019. 

Nos estudos multicêntricos que a instituição tem participado, a 
representatividade da amostra interna tem sido comparada aos grandes centros de 
pesquisa do país. O IHB possui Centro de Pesquisa Clínica em funcionamento, no 
momento com coordenação de 17 (dezessete) estudos multicêntricos conforme as 
Boas Práticas Clínicas. Com essa estrutura, foi padronizado o fluxo de submissão de 
projetos de pesquisa, com processo de trabalho mapeado e divulgado 
ponta. Em relação ao capital intelectual em pesquisa, o IHB conta com 14 (quatorze) 
doutores e 37 (trinta e sete) mestres. O Comitê de Ética em Pesquisa próprio foi 
criado no segundo semestre de 2017 e iniciou suas atividades em janeiro de 2018,
com 41 (quarenta e um) projetos já aprovados. 

O IHB possui cinco Pareceres técnico-científicos (PTC’s) 
Técnicas de Revisão Rápida (NTRR’s) já elaborados, bem como o processo de 

rporação definido e acompanhado com as três comi
tuídas e em pleno funcionamento, aos moldes da 

pareceres e notas técnicas são documentos baseados na melhor 
nível e servem para ajudar a Diretoria do Hospital a tomar 

o de novos medicamentos e outras ferramentas para a 
melhoria da saúde dos pacientes.  Foi, ainda, implementado processo de trabalho 
frente à judicialização, para subsidiar tecnicamente manifestações em demandas 
judiciais em que o IHB é acionado. 

aborou com a organização do II Encontro da Rede Distrital de 
Avaliação de Políticas e Tecnologias em Saúde (REdAPTS), em parceria com a 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), o Hospital da Criança de Brasília (HCB) e a 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). 

Com as melhorias obtidas no IHB, procedeu a solicitação de credenciamento 
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e no Programa 

linhas de cuidado de Câncer, 
Transmissíveis e Gestão em 

Saúde.Nos últimos cinco anos, foram publicados pelos pesquisadores do IHB 15 
(quinze) artigos científicos em periódicos indexados, dois capítulos de livro, 13 
(treze) trabalhos apresentados em eventos científicos, além de 199 (cento e noventa 
e nove) trabalhos de conclusão de residência médica depositados na Biblioteca do 

agências públicas de 
fomento à pesquisa e patrocinadores privados. Neste ano, a instituição foi 
contemplada em quatro editais públicos de fomento à pesquisa, além da execução 
de seis estudos clínicos patrocinados. Nesse seguimento, produziu a elaboração de 

Nos estudos multicêntricos que a instituição tem participado, a 
representatividade da amostra interna tem sido comparada aos grandes centros de 

línica em funcionamento, no 
momento com coordenação de 17 (dezessete) estudos multicêntricos conforme as 
Boas Práticas Clínicas. Com essa estrutura, foi padronizado o fluxo de submissão de 
projetos de pesquisa, com processo de trabalho mapeado e divulgado de ponta-a-
ponta. Em relação ao capital intelectual em pesquisa, o IHB conta com 14 (quatorze) 
doutores e 37 (trinta e sete) mestres. O Comitê de Ética em Pesquisa próprio foi 
criado no segundo semestre de 2017 e iniciou suas atividades em janeiro de 2018, 

 e cinco Notas 
elaborados, bem como o processo de 

com as três comissões de 
aos moldes da 

são documentos baseados na melhor 
e servem para ajudar a Diretoria do Hospital a tomar 

o de novos medicamentos e outras ferramentas para a 
mplementado processo de trabalho 

frente à judicialização, para subsidiar tecnicamente manifestações em demandas 

aborou com a organização do II Encontro da Rede Distrital de 
Avaliação de Políticas e Tecnologias em Saúde (REdAPTS), em parceria com a 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), o Hospital da Criança de Brasília (HCB) e a 

Com as melhorias obtidas no IHB, procedeu a solicitação de credenciamento 
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e no Programa 
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Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD)
do Ministério da Saúde. 

Informações sobre tecnologia da informação
 

A Superintendência de 
estruturantes ao longo do ano, dada a necessidade de atuação em investimentos de 
infraestrutura, hardware e software.

Uma dessas grandes ações está
atendimento a meta do Contrato de Gestão, de Sistema de Gestão Hospitalar. A 
solução adquirida é composta por sistemas que responderão com eficiência, 
agilidade, precisão e segurança a todas as necessidades de gestão da infor
no IHB. A proposta da solução padroniza e gerencia todos os processos, 
disponibilizando informações confiáveis para apoio nas tomadas de decisões. Com 
tecnologia inovadora, oferecerá funcionalidades e recursos diferenciados. 
Possibilitará a utilização 
impressão e guarda física de documentos, acelerando a
IHB, com o objetivo de proporcionar uma gestão mais eficiente e melhor 
atendimento para os pacientes
assistenciais, administrativas, financeiras e estratégicas.
incluem funcionalidade de:

i. Atendimento: 

1. Central de Agendamento
2. Classificação de Risco
3. Urgência e Emergência
4. Gestão de Fluxo
5. Internação 

ii. Clínica e Assistencial:

1. PrescriçãoEletrônica
2. ConsultórioMédico
3. ProntuárioEletrônico do Paciente (PEP)
4. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)
5. Oncologia 
6. Assinatura Digital
7. DiretoriaClínica

iii. Diagnóstico e Terapia:

1. Laboratório de 
2. Laboratório de Anato
3. Agência Transfusional
4. Diagnóstico por

iv. Suprimentos: 

1. Compras 

Avaliação do Contrato de Gestão 
 18 

Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD)

tecnologia da informação 

A Superintendência de Tecnologia da Informação executou ações 
estruturantes ao longo do ano, dada a necessidade de atuação em investimentos de 
infraestrutura, hardware e software. 

Uma dessas grandes ações está na aquisição e implementação
atendimento a meta do Contrato de Gestão, de Sistema de Gestão Hospitalar. A 

é composta por sistemas que responderão com eficiência, 
agilidade, precisão e segurança a todas as necessidades de gestão da infor

. A proposta da solução padroniza e gerencia todos os processos, 
disponibilizando informações confiáveis para apoio nas tomadas de decisões. Com 
tecnologia inovadora, oferecerá funcionalidades e recursos diferenciados. 

 de certificado digital para eliminar a necessidade de 
impressão e guarda física de documentos, acelerando a transformação digital do 

om o objetivo de proporcionar uma gestão mais eficiente e melhor 
atendimento para os pacientes, a solução gerencia informações clínicas, 
assistenciais, administrativas, financeiras e estratégicas. Os módulos contratados 
incluem funcionalidade de: 

Central de Agendamento 
Classificação de Risco 
Urgência e Emergência 
Gestão de Fluxo 

ncial: 

PrescriçãoEletrônica 
ConsultórioMédico 
ProntuárioEletrônico do Paciente (PEP) 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

Assinatura Digital 
DiretoriaClínica 

Diagnóstico e Terapia: 

Laboratório de Análises Clinicas 
Laboratório de Anatomia Patológica 

Transfusional 
por Imagem (PACS) 

Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD), 

Tecnologia da Informação executou ações 
estruturantes ao longo do ano, dada a necessidade de atuação em investimentos de 

e implementação, em 
atendimento a meta do Contrato de Gestão, de Sistema de Gestão Hospitalar. A 

é composta por sistemas que responderão com eficiência, 
agilidade, precisão e segurança a todas as necessidades de gestão da informação 

. A proposta da solução padroniza e gerencia todos os processos, 
disponibilizando informações confiáveis para apoio nas tomadas de decisões. Com 
tecnologia inovadora, oferecerá funcionalidades e recursos diferenciados. 

de certificado digital para eliminar a necessidade de 
transformação digital do 

om o objetivo de proporcionar uma gestão mais eficiente e melhor 
nformações clínicas, 

Os módulos contratados 
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2. Almoxarifado
3. Farmácia 

v. Faturamento: 

1. Faturamento SUS 
2. Faturamento SUS 
3. Auditoria e Controle de Recursos de Glosas
4. Central de Autorização de guias

vi. Financeiro: 

1. Contas a Pagar
2. Contas a Receber
3. Controle Bancário
4. Tesouraria 
5. Fluxo de caixa
6. Repasse Médico

vii. Controladoria: 
1. Contabilidade
2. Custos 
3. Orçamento 
4. Patrimônio 

viii. Áreas de Apoio: 

1. Nutrição 
2. Central de Materiais
3. Manutenção 
4. Higienização 
5. Portaria e Controle de Acesso
6. Lavanderia e Rouparia(BSC)
7. SAC 
8. SAME 
9. Controle de InfecçãoHospitalar (CCIH)

ix. Tecnologia da Informação:

1. Controle de Acesso
2. Gestão de Usuários
3. Auditoria de Transações
4. Gerador de relatórios
5. Documentos Eletrônicos
6. Conectividade

x. GestãoEstratégica: 

1. Painel de Indicadores
2. Business Inteligence (BI)
3. Balanced Scorecard (BSC)
4. Gestão de Indicadores (KPI)
5. Gestão de Projetos

Avaliação do Contrato de Gestão 
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Almoxarifado 

Faturamento SUS – Internação 
Faturamento SUS – Ambulatorial 
Auditoria e Controle de Recursos de Glosas 
Central de Autorização de guias 

Contas a Pagar 
Contas a Receber 

Bancário 

Fluxo de caixa 
Médico 

Contabilidade 

Central de Materiais esterilizados (CME) 
 
 

Controle de Acesso 
Lavanderia e Rouparia(BSC) 

Controle de InfecçãoHospitalar (CCIH) 

Tecnologia da Informação: 

Controle de Acesso 
Gestão de Usuários 
Auditoria de Transações 
Gerador de relatórios 

Eletrônicos 
Conectividade 

 

Painel de Indicadores 
Business Inteligence (BI) 
Balanced Scorecard (BSC) 
Gestão de Indicadores (KPI) 
Gestão de Projetos 
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6. Gestão de Ocorrências
7. Gestão de Documentos
8. Gestão de Riscos dos módulos

 

Também foi realizada a contratação de soluçã
pelo período de 36 meses, disponibilizando servidores como serviço e em nuvem, 
serviços de mensageria e colaboração
Gestão de Risco, software de gerenciamento de chaves criptográfi
segurança contra ameaças digitais.

Ainda foi contratada a
remoto e/ou presencial com disponibilidade 24 horas por dia, sete dias na semana, 
durante os 365 dias do ano, 
suporte de campo garantindo operação e continuidade de serviços. 

Por fim, foi contratada
abrangendo instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistema de telefonia
eliminando 230 ramais ativos,com um custo variável de aproximadamente 
mil/mês, ainda existindo uma demanda reprimida de solicitação de novos ramais
solução permitirá atender a necessidade do IHB de 400 (quatrocentos) ramais 
telefônicos a serem distribuí
mil/mês. 

Informações sobre a assistência à saúde
 

A Diretoria de Atenção à Saúde realizou
materiais médico-hospitalares e medicamentos padronizados pela SES
a avaliar a manutenção da
classificação de importância estratégica de cada insumo na assistência.

Foram avaliados 590 fármacos e 572 tipos de materiais médico
classificados por importância 
equipe de logística para aquisição inicial
estruturado sobre o consumo médio destes itens
conjunto com a Gerência de 
dos estoques que são é monitorados
disponibilidade de medicamento
fármacos considerados pela equipe da DAS
padronização foram enviados à Comissão de Farmácia e Terapêutica para avaliação 
de despadronização definitiva.

Outra ação importante realizada em 
Administração (SUPAD) fo
para elaboração de elementos técnicos para aquisição de equipamentos e OPME

Avaliação do Contrato de Gestão 
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Gestão de Ocorrências 
Gestão de Documentos 
Gestão de Riscos dos módulos existentes no ERP 

foi realizada a contratação de solução de infraestrutura
pelo período de 36 meses, disponibilizando servidores como serviço e em nuvem, 
serviços de mensageria e colaboração e storage. Também foi adquirida 
Gestão de Risco, software de gerenciamento de chaves criptográficas e solução de 
segurança contra ameaças digitais. 

Ainda foi contratada a prestação de serviços de helpdesk nas modalidades 
com disponibilidade 24 horas por dia, sete dias na semana, 

do ano, contando com Central de Atendimentos aos Usuários, 
suporte de campo garantindo operação e continuidade de serviços.  

Por fim, foi contratada a solução de VOIP (Tecnologia de Voz Sobre IP)
abrangendo instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistema de telefonia

230 ramais ativos,com um custo variável de aproximadamente 
uma demanda reprimida de solicitação de novos ramais

permitirá atender a necessidade do IHB de 400 (quatrocentos) ramais 
telefônicos a serem distribuídos nas unidades do Instituto a um custo fixo de 

a assistência à saúde 

Diretoria de Atenção à Saúde realizou trabalho de reavaliação da lista de 
hospitalares e medicamentos padronizados pela SES

a avaliar a manutenção da padronização para o IHBDF, bem como realizar uma 
classificação de importância estratégica de cada insumo na assistência.

Foram avaliados 590 fármacos e 572 tipos de materiais médico
classificados por importância clínica e densidade de uso, sendo possível nortear a 
equipe de logística para aquisição inicial, visto haver pouco conhecimento 
estruturado sobre o consumo médio destes itens no hospital. O trabalho em 

Gerência de Insumos e Logística foi essencial para o abastecimento 
dos estoques que são é monitorados mensalmente de modo a garantir da 

medicamentos e materiais médico-hospitalares. 
fármacos considerados pela equipe da DAS, como não necessários para 

o foram enviados à Comissão de Farmácia e Terapêutica para avaliação 
de despadronização definitiva. 

Outra ação importante realizada em conjunto com a Superintendência de 
foi a organização de grupos de trabalho multiprofissionais 

laboração de elementos técnicos para aquisição de equipamentos e OPME

nfraestrutura de TI para o 
pelo período de 36 meses, disponibilizando servidores como serviço e em nuvem, 

e storage. Também foi adquirida solução de 
cas e solução de 

nas modalidades 
com disponibilidade 24 horas por dia, sete dias na semana, 

de Atendimentos aos Usuários, 
 

VOIP (Tecnologia de Voz Sobre IP), 
abrangendo instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistema de telefonia, 

230 ramais ativos,com um custo variável de aproximadamente R$ 50 
uma demanda reprimida de solicitação de novos ramais. A 

permitirá atender a necessidade do IHB de 400 (quatrocentos) ramais 
dos nas unidades do Instituto a um custo fixo de R$ 32 

reavaliação da lista de 
hospitalares e medicamentos padronizados pela SES-DF de forma 

padronização para o IHBDF, bem como realizar uma 
classificação de importância estratégica de cada insumo na assistência. 

Foram avaliados 590 fármacos e 572 tipos de materiais médico-hospitalares, 
sendo possível nortear a 

visto haver pouco conhecimento 
no hospital. O trabalho em 

o abastecimento 
de modo a garantir da 

 Os materiais e 
como não necessários para 

o foram enviados à Comissão de Farmácia e Terapêutica para avaliação 

conjunto com a Superintendência de 
grupos de trabalho multiprofissionais 

laboração de elementos técnicos para aquisição de equipamentos e OPME´s, 
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levando em conta a melhor técnica médica e
definindo-se em conjunto a modalidade de aquisição, de entrega e estratégia de 
gerenciamento dos quantita
conjunta permitiu adequações no modelo 
significativa da disponibilidade e qualidade dos materiais, bem como a uma 
economia de aproximadamente 
das reuniões multiprofissionais
trabalho,evitando entraves
assim que adquirido. 

Foram reabertos/desbloqueados
intensiva. Tais leitos foram d
complexidade eletivos. 

Em parceria com a Superintendência de Recursos Humanos foi priorizada a 
recomposição de equipes de assistência, em todas as áreas pr
promovendo maior qualidade 
Em destaque a criação do serviço de cirurgia do trauma e de medicina de 
emergência que almejam conformidade com a portaria 386, sendo que o último 
está em fase de readaptação para poder ser efetivado.

Houve também incremento na disponibi
ofertando atualmente 44 novas vagas por mês. 
permitiu o controle da fila de espera po
permitindo que pacientes sejam atendidos 
A disponibilização de quimioterápicos também foi regularizada e atualmente os 
pacientes conseguem realizar seu tratamento no IHBDF sem as recorrentes 
interrupções por falta de medicação do passado recente do hospital.

Foi realizada também, a
retomada dos trabalhos da medicina nuclear no IHBDF, suspensos desde 2015.
pleno funcionamento, o quarto
neoplásicas de tireóide. 

Com relação à oferta de exames radiológicos, as 
melhoraram o fluxo de atendimento, per
quantidade de exames. O 
geração, disponibilizando para a rede 
mais na linha de cuidado do paciente oncológico.

Através do Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de 
Saúde (Proadi-SUS) do Ministério da Saúde (MS)
das condições de saúde da população 
incorporação de novos conhecimentos e práticas em ár
sistema foi firmada parceria com o Hospital Sírio
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levando em conta a melhor técnica médica e a maior vantajosidade econômica e,
se em conjunto a modalidade de aquisição, de entrega e estratégia de 

gerenciamento dos quantitativos. Apenas na ortopedia, por exemplo, ess
conjunta permitiu adequações no modelo de compra que levaram à
significativa da disponibilidade e qualidade dos materiais, bem como a uma 
economia de aproximadamente cinco milhões de reais por ano.Além disso
das reuniões multiprofissionais, alinhar demandas e todos os processos de 

entraves estruturais, de forma a maximizar a utilização do insumo 

Foram reabertos/desbloqueados ainda, 10 leitos de internação em terapia 
foram destinados ao atendimento de pós-operatórios

Em parceria com a Superintendência de Recursos Humanos foi priorizada a 
recomposição de equipes de assistência, em todas as áreas pr
promovendo maior qualidade e segurança no atendimento hospitalar e ambulatorial. 
Em destaque a criação do serviço de cirurgia do trauma e de medicina de 
emergência que almejam conformidade com a portaria 386, sendo que o último 

readaptação para poder ser efetivado. 

incremento na disponibilização de consultas oncológicas
ofertando atualmente 44 novas vagas por mês. As novas vagas 

da fila de espera por estas especialidades em toda re
permitindo que pacientes sejam atendidos em tempo adequado para o tratamento. 
A disponibilização de quimioterápicos também foi regularizada e atualmente os 
pacientes conseguem realizar seu tratamento no IHBDF sem as recorrentes 

e medicação do passado recente do hospital. 

Foi realizada também, a reabertura do quarto terapêutico, o q
dos trabalhos da medicina nuclear no IHBDF, suspensos desde 2015.

, o quarto permite o tratamento de doenças

oferta de exames radiológicos, as mudanças 
melhoraram o fluxo de atendimento, permitindo ao hospital ofertar maior

. O IHB adquiriu um mamógrafo digital, aparelho
ndo para a rede o exame de mamografia, contribuindo ainda 

mais na linha de cuidado do paciente oncológico. 

Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de 
SUS) do Ministério da Saúde (MS), que visa à melhoria 

das condições de saúde da população por meio da transferência, desenvolvimento e 
incorporação de novos conhecimentos e práticas em áreas estratégicas para o 
sistema foi firmada parceria com o Hospital Sírio-Libanês na realização 

a maior vantajosidade econômica e, 
se em conjunto a modalidade de aquisição, de entrega e estratégia de 

s na ortopedia, por exemplo, essa atuação 
de compra que levaram à melhoria 

significativa da disponibilidade e qualidade dos materiais, bem como a uma 
.Além disso,a partir 

todos os processos de 
a utilização do insumo 

ernação em terapia 
operatórios de alta 

Em parceria com a Superintendência de Recursos Humanos foi priorizada a 
recomposição de equipes de assistência, em todas as áreas profissionais, 

e segurança no atendimento hospitalar e ambulatorial. 
Em destaque a criação do serviço de cirurgia do trauma e de medicina de 
emergência que almejam conformidade com a portaria 386, sendo que o último 

lização de consultas oncológicas 
 disponibilizadas 

r estas especialidades em toda rede, 
em tempo adequado para o tratamento. 

A disponibilização de quimioterápicos também foi regularizada e atualmente os 
pacientes conseguem realizar seu tratamento no IHBDF sem as recorrentes 

 

o que permitiu a 
dos trabalhos da medicina nuclear no IHBDF, suspensos desde 2015. Em 

doenças benignas e 

 implementadas 
mitindo ao hospital ofertar maior 

um mamógrafo digital, aparelho de última 
contribuindo ainda 

Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de 
melhoria da qualidade 

transferência, desenvolvimento e 
eas estratégicas para o 

realização do projeto 



 Relatório Anual de Avaliação do Contrato de Gestão

Lean nas Emergências, cujo objetivo é
emergências de hospitais públicos e filantrópicos por meio do uso da metodologia 
Lean. Essa metodologia visa melhorar a gestão
otimizando espaços e insumos. O Instituto Hospital de Base foi um dos 118 hospitais 
no Brasil escolhidos para participação
estruturadas 79 ações com atuação nas unidades de centro cirúrgico, pronto 
socorro, internação e no plano 

Outro importante projeto executado pelo IHB foi o 
implantado em Julho/2018 
de Novembro, expandido para outros 03 andares: Urologia/Neurologia, Cirurgia 
Geral e Torácica e Cirurgia Vascular/Ginecologia e Mastologia.

A mudança de estratégia do cuidado te
assistência resolutiva e eficiente, centrada nas necessidades do paciente.Para tanto, 
cada paciente é acompanhado pelos membros 
de Admissão Singular, elaboração da Estratégia Terapêutica Singular, onde são 
levantados os principais problemas e pendências do paciente, com prazos 
estipulados para resolução e vis
evolução dos pacientes. Essas ações proporcionaram
acompanhantes em todo 
adequação do tempo de permanência às 
aumentando assim a taxa de ocupação e giro do leito e reduzindo os riscos de 
Infecção Hospitalar. 

Foram produzidos e validados pelas equipes assistenciais
a Diretoria de Ensino e Pesquisa
prevalentes no IHBDF, a fim de 
e integral. 

Foi reformulado o núcleo de controle de infecção hospitalar com contratação 
de 120 horas de enfermeiros especialistas, mudanças no processo de trabalho e 
parceria com o serviço de infe
apenas de conformidade de resultados, mas também e principalmente de 
conformidade de processos. 

Foi formalizado o núcleo de farmácia clínica, com contratação de 160 horas 
de farmacêuticos especialistas
multiprofissionais com redução de potenciais erros de prescrição, redução do tempo 
de uso de antimicrobianos e apoio técnico especializado para a confecção de 
prescrições seguras, com reconciliação farmacê

Foi iniciada a mobilização para capacitação e sensibilização da meta 
internacional número 5 da segurança do paciente que é a lavagem das mãos, em 
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Lean nas Emergências, cujo objetivo é reduzir a superlotação nas urgências e 
emergências de hospitais públicos e filantrópicos por meio do uso da metodologia 
Lean. Essa metodologia visa melhorar a gestão, racionalizando recursos e

aços e insumos. O Instituto Hospital de Base foi um dos 118 hospitais 
no Brasil escolhidos para participação no projeto em 2018. Durante o 
estruturadas 79 ações com atuação nas unidades de centro cirúrgico, pronto 
socorro, internação e no plano de capacidade plena.  

utro importante projeto executado pelo IHB foi o de Gestão do Cuidado, 
implantado em Julho/2018 nos andares da Ortopedia e Onco/Hematologia e

expandido para outros 03 andares: Urologia/Neurologia, Cirurgia 
e Torácica e Cirurgia Vascular/Ginecologia e Mastologia. 

A mudança de estratégia do cuidado teve como objetivo implementar uma 
assistência resolutiva e eficiente, centrada nas necessidades do paciente.Para tanto, 
cada paciente é acompanhado pelos membros da equipe multiprofissional, através 
de Admissão Singular, elaboração da Estratégia Terapêutica Singular, onde são 
levantados os principais problemas e pendências do paciente, com prazos 
estipulados para resolução e visitas diárias de acompanhamento onde 

Essas ações proporcionaram envolvimento do paciente e 
 o processo de Internação, da admissão à alta, além da 

adequação do tempo de permanência às doenças e/ou procedimentos propostos, 
im a taxa de ocupação e giro do leito e reduzindo os riscos de 

Foram produzidos e validados pelas equipes assistenciais, em parceria com 
a Diretoria de Ensino e Pesquisa, 96 protocolos clínicos das 

fim de padronizar as condutas e garantir assistência segura 

núcleo de controle de infecção hospitalar com contratação 
de 120 horas de enfermeiros especialistas, mudanças no processo de trabalho e 
parceria com o serviço de infectologia, permitindo diagnósticos mais precisos e 
apenas de conformidade de resultados, mas também e principalmente de 
conformidade de processos.  

Foi formalizado o núcleo de farmácia clínica, com contratação de 160 horas 
de farmacêuticos especialistas e incremento na capacidade de atuação nas equipes 
multiprofissionais com redução de potenciais erros de prescrição, redução do tempo 
de uso de antimicrobianos e apoio técnico especializado para a confecção de 
prescrições seguras, com reconciliação farmacêutica e planejamento de altas.

Foi iniciada a mobilização para capacitação e sensibilização da meta 
internacional número 5 da segurança do paciente que é a lavagem das mãos, em 

reduzir a superlotação nas urgências e 
emergências de hospitais públicos e filantrópicos por meio do uso da metodologia 

, racionalizando recursos e 
aços e insumos. O Instituto Hospital de Base foi um dos 118 hospitais 

2018. Durante o mesmo foram 
estruturadas 79 ações com atuação nas unidades de centro cirúrgico, pronto 

Gestão do Cuidado, 
Ortopedia e Onco/Hematologia e,a partir 

expandido para outros 03 andares: Urologia/Neurologia, Cirurgia 

como objetivo implementar uma 
assistência resolutiva e eficiente, centrada nas necessidades do paciente.Para tanto, 

da equipe multiprofissional, através 
de Admissão Singular, elaboração da Estratégia Terapêutica Singular, onde são 
levantados os principais problemas e pendências do paciente, com prazos 

onde é discutida a 
envolvimento do paciente e 

processo de Internação, da admissão à alta, além da 
ou procedimentos propostos, 

im a taxa de ocupação e giro do leito e reduzindo os riscos de 

em parceria com 
96 protocolos clínicos das doenças mais 

as condutas e garantir assistência segura 

núcleo de controle de infecção hospitalar com contratação 
de 120 horas de enfermeiros especialistas, mudanças no processo de trabalho e 

ndo diagnósticos mais precisos e não 
apenas de conformidade de resultados, mas também e principalmente de 

Foi formalizado o núcleo de farmácia clínica, com contratação de 160 horas 
e incremento na capacidade de atuação nas equipes 

multiprofissionais com redução de potenciais erros de prescrição, redução do tempo 
de uso de antimicrobianos e apoio técnico especializado para a confecção de 

utica e planejamento de altas. 

Foi iniciada a mobilização para capacitação e sensibilização da meta 
internacional número 5 da segurança do paciente que é a lavagem das mãos, em 
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parceria com a Vice Presidência, Diretoria de Ensino e Pesquisa e capitaneada p
supervisores de enfermagem do IHBDF.

Todas as primeiras consultas ambulatoriais do IHB
procedimentos ambulatoriais eletivos estão disponíveis para o
com número de vagas, horários de agendas e profissionais responsáveis
aguardando apenas que este Complexo Regulador do Distrito Federal tenha 
condições de operacionalizar a regulação integral destes
do Instituto. Além disso, foi criada 
interação do IHB com as outras unidades da SES para referência e contra
de pacientes em situação de emergência e internados, 
reguladores, enfermeiros, gestão de leitos, mobilidade interna e externa de 
pacientes e recepção.Desta forma o conta
seguro. 

O Instituto conseguiu o recredenciamento do programa
a partir de parceria entre as diversas áreas 
de Qualidade de Segurança e 
equipes de assistência. 

Informações sobre a g

Dos trabalhos da 
(SUDEPE), destacam-se o Programa de Integração de Novos Colaboradores que
implantado em julho, acolheu n
total de 116 horas de treinamento. 
Desenvolvimento de Alta Liderança, Programa de Excelência no Atendimento, 
oficinas de ferramentas de qualidade em
ONA I, oficinas para apoio a implementação do software de gestão hospitalar Soul 
MV. 

Foi entregue o Manual de Gestão de Pessoas que contempla políticas 
regras para todo o processo de gestão de pessoas do IHB

I - política de gestão de pessoas;
II - direitos e deveres dos empregados;
III - avaliação e metas de desempenho dos empregados próp

cedido; 
IV - regime disciplinar, normas de apuração de responsabilidades e 

penalidades; 
V - formação e treinamento do pessoal;
VI - plano de carreiras, cargos e funções gratificadas;
VII - salários, benefícios e vantagens dos empregados;
VIII - quadro de pessoal efetivo.
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parceria com a Vice Presidência, Diretoria de Ensino e Pesquisa e capitaneada p
supervisores de enfermagem do IHBDF. 

primeiras consultas ambulatoriais do IHB e as vagas de 
procedimentos ambulatoriais eletivos estão disponíveis para o complexo regulador

mero de vagas, horários de agendas e profissionais responsáveis
aguardando apenas que este Complexo Regulador do Distrito Federal tenha 

e operacionalizar a regulação integral destes atendimentos no âmbito 
foi criada a Central Tática de Regulação (CTR)

com as outras unidades da SES para referência e contra
de pacientes em situação de emergência e internados, contando
reguladores, enfermeiros, gestão de leitos, mobilidade interna e externa de 
pacientes e recepção.Desta forma o contato com a rede se torna mais ágil, efetivo e 

conseguiu o recredenciamento do programa de transplante renal 
a partir de parceria entre as diversas áreas da instituição, notadamente os setores 

Qualidade de Segurança e da Assessoria de Compliance juntamente 

gestão de pessoas 

Dos trabalhos da Superintendência de Desenvolvimento de Pessoas 
se o Programa de Integração de Novos Colaboradores que

implantado em julho, acolheu no IHB, até dezembro, 800 colaboradores, com um 
total de 116 horas de treinamento. Também foram realizados o Programa de
Desenvolvimento de Alta Liderança, Programa de Excelência no Atendimento, 

s de ferramentas de qualidade em apoio ao projeto de Acreditação Hospitalar 
ONA I, oficinas para apoio a implementação do software de gestão hospitalar Soul 

o Manual de Gestão de Pessoas que contempla políticas 
regras para todo o processo de gestão de pessoas do IHB envolvendo:

política de gestão de pessoas; 
direitos e deveres dos empregados; 
avaliação e metas de desempenho dos empregados próp

regime disciplinar, normas de apuração de responsabilidades e 

formação e treinamento do pessoal; 
plano de carreiras, cargos e funções gratificadas; 
salários, benefícios e vantagens dos empregados; 
quadro de pessoal efetivo. 

parceria com a Vice Presidência, Diretoria de Ensino e Pesquisa e capitaneada pelos 

e as vagas de 
complexo regulador 

mero de vagas, horários de agendas e profissionais responsáveis, 
aguardando apenas que este Complexo Regulador do Distrito Federal tenha 

atendimentos no âmbito 
(CTR) que trata da 

com as outras unidades da SES para referência e contra-referência 
contando com médicos 

reguladores, enfermeiros, gestão de leitos, mobilidade interna e externa de 
rna mais ágil, efetivo e 

de transplante renal 
, notadamente os setores 

juntamente com as 

de Desenvolvimento de Pessoas 
se o Programa de Integração de Novos Colaboradores que, 

o IHB, até dezembro, 800 colaboradores, com um 
Também foram realizados o Programa de 

Desenvolvimento de Alta Liderança, Programa de Excelência no Atendimento, 
apoio ao projeto de Acreditação Hospitalar 

ONA I, oficinas para apoio a implementação do software de gestão hospitalar Soul 

o Manual de Gestão de Pessoas que contempla políticas e 
envolvendo: 

avaliação e metas de desempenho dos empregados próprios e pessoal 

regime disciplinar, normas de apuração de responsabilidades e 



 Relatório Anual de Avaliação do Contrato de Gestão

Foi realizado workshop  nos dias 24 e 25/09 com a participação de 164 
colaboradores, resultando na descrição de 383 cargos
desenvolvimento do Plano de Cargos e Salários. Também foram realizadas 
entrevistas individuais com os principais gestores do IHB e posteriormente grupos 
focais, nos dias 23 e 24/10, com 145 colaboradores, 
transversais e de gestão
individuais e alinhamento de
considerando os objetivos estratégicos 
Contrato de Gestão, os Planos Anuais de Trabalho
do colaborador e o Modelo de 
processos operacionais em parceria com o setor 

De junho a outubro foram desenvolvidas ações de melhoria e segurança do 
trabalho que envolveram compras de EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual), 
caixas coletoras de perfuro
quimioterápicos e kits do
contratadas empresas para elaboração de documentos e planos de segurança, e 
brigada de incêndio (ação inédita no
na ambientação, 112 treinados 
Trabalho e 24 treinados quanto ao uso correto dos dispositivos de segurança das 
agulhas. Foi criado fluxo de
biológico, conseguindo que todos os co
recebendo a 1ª dose da profilaxia e tendo preferência no atendimento
implantadas rotinas de inspeção de 
todos os produtos químicos utilizados no hospital.

O Instituto pormoveu
do espaço do Jardim, para que colaboradores e pacientes pudessem aproveitar um 
momento de descanso e lazer, em comemoração aos 58 
Contando com 900 participantes em at
desenvolvido com com parcerias e recursos integralmente captados no mercado. 
Outras ações de endomarketing beneficiaram cerca de 
sorteios de itens como: ingressos para espetáculos teatrais, 
de ouvido e brindes como toalhas, almofada de p
dentre outros. Em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil 
realização do exame preventivo contra câncer de colo de útero, com foco no 
atendimento de colaboradoras estatutárias, celetistas e terceirizadas que atuam 
dentro do IHB, atendendo cerca de 74 mulheres. A área a
do 1º Seminário IHB, com foco em G
14/12, por meio captação de recursos, comunicação e logística de realização
foi mais um evento integralmente realizado com recursos captados no mercado. 
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workshop  nos dias 24 e 25/09 com a participação de 164 
colaboradores, resultando na descrição de 383 cargos, etapa inicial do 
desenvolvimento do Plano de Cargos e Salários. Também foram realizadas 

tas individuais com os principais gestores do IHB e posteriormente grupos 
focais, nos dias 23 e 24/10, com 145 colaboradores, definindo as competências 
transversais e de gestão para o Instituto. Foram desenvolvidas ainda 

to de competências necessárias para o seu alcance, 
objetivos estratégicos e respectivos indicadores, as metas do 

Planos Anuais de Trabalho, as responsabilidades do cargo 
Modelo de Competências do IHB.A área ainda desenhou seus 

operacionais em parceria com o setor de Qualidade. 

De junho a outubro foram desenvolvidas ações de melhoria e segurança do 
trabalho que envolveram compras de EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual), 

perfuro-cortantes, caixas coletoras adequadas para desprezo de 
its dos antirretrovirais para entrega aos acidentados

contratadas empresas para elaboração de documentos e planos de segurança, e 
brigada de incêndio (ação inédita no hospital). Foram treinados 439 colaboradores 

112 treinados na Norma Regulamentadora nº32 do Ministério do 
24 treinados quanto ao uso correto dos dispositivos de segurança das 

fluxo de processo para acidente de trabalho com material 
biológico, conseguindo que todos os colaboradores sejam atendidos no próprio IHB
recebendo a 1ª dose da profilaxia e tendo preferência no atendimento

rotinas de inspeção de segurança pelas dependências e levantad
todos os produtos químicos utilizados no hospital. 

tituto pormoveu entre os dias 26/09 e 28/09 atividades 
do espaço do Jardim, para que colaboradores e pacientes pudessem aproveitar um 
momento de descanso e lazer, em comemoração aos 58 anos do Hospital de Base.

900 participantes em atividades ao longo dos três dias, o evento foi 
desenvolvido com com parcerias e recursos integralmente captados no mercado. 
Outras ações de endomarketing beneficiaram cerca de 200 colaboradores e
sorteios de itens como: ingressos para espetáculos teatrais, caixas de som, fones 

brindes como toalhas, almofada de pescoço, produtos cosméticos, 
parceria com o Grupo Mulheres do Brasil foi realizada ação 

exame preventivo contra câncer de colo de útero, com foco no 
atendimento de colaboradoras estatutárias, celetistas e terceirizadas que atuam 

, atendendo cerca de 74 mulheres. A área apoiou ainda, a realização 
Seminário IHB, com foco em Gestão Estratégica em Saúde, realizado em 

captação de recursos, comunicação e logística de realização
foi mais um evento integralmente realizado com recursos captados no mercado. 

workshop  nos dias 24 e 25/09 com a participação de 164 
, etapa inicial do 

desenvolvimento do Plano de Cargos e Salários. Também foram realizadas 22 
tas individuais com os principais gestores do IHB e posteriormente grupos 

as competências 
para o Instituto. Foram desenvolvidas ainda as metas 

competências necessárias para o seu alcance, 
e respectivos indicadores, as metas do 

responsabilidades do cargo 
rea ainda desenhou seus 

De junho a outubro foram desenvolvidas ações de melhoria e segurança do 
trabalho que envolveram compras de EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual), 

para desprezo de 
aos acidentados. Foram 

contratadas empresas para elaboração de documentos e planos de segurança, e 
39 colaboradores 

egulamentadora nº32 do Ministério do 
24 treinados quanto ao uso correto dos dispositivos de segurança das 

e trabalho com material 
laboradores sejam atendidos no próprio IHB, 

recebendo a 1ª dose da profilaxia e tendo preferência no atendimento. Foram 
segurança pelas dependências e levantados 

entre os dias 26/09 e 28/09 atividades de ocupação 
do espaço do Jardim, para que colaboradores e pacientes pudessem aproveitar um 

anos do Hospital de Base. 
ividades ao longo dos três dias, o evento foi 

desenvolvido com com parcerias e recursos integralmente captados no mercado. 
200 colaboradores em 

caixas de som, fones 
escoço, produtos cosméticos, 

foi realizada ação para 
exame preventivo contra câncer de colo de útero, com foco no 

atendimento de colaboradoras estatutárias, celetistas e terceirizadas que atuam 
u ainda, a realização 

estão Estratégica em Saúde, realizado em 
captação de recursos, comunicação e logística de realização. Este 

foi mais um evento integralmente realizado com recursos captados no mercado.  
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Para dar ao colaborador a chance de crescimento profiss
de aquisição de bens e serviços com preços reduzidos, além de saúde e bem estar, 
foram firmadas parcerias com empresas de diversos segmentos que concederão 
descontos e vantagens aos colaboradores do IHB.

Em agosto de 2018 foi reinaugura
totalmente revitalizado, com troca de móveis, pintura e mudança de processos que 
tornaram o ambiente mais agradável visando o bem
colaboradores.A revitalização foi
pela Sanoli com o acompanhamento do Núcleo de Benefícios.

Por fim, visando o acompanhamento efetivo e mais ágil da jornada de 
trabalho dos colaboradores celetistas, foram instalados equipamentos de REP 
Registro Eletrônico de Ponto. O registro é
estabelecido pela Portaria 1.510/09.

Com relação ao quadro de profissionais
categoria profissional (celetistas e estatutários)
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Para dar ao colaborador a chance de crescimento profissional, oportunidade 
de aquisição de bens e serviços com preços reduzidos, além de saúde e bem estar, 
foram firmadas parcerias com empresas de diversos segmentos que concederão 
descontos e vantagens aos colaboradores do IHB. 

Em agosto de 2018 foi reinaugurado o restaurante do IHB. O espaço foi 
totalmente revitalizado, com troca de móveis, pintura e mudança de processos que 

te mais agradável visando o bem-estar dos nosso 
colaboradores.A revitalização foi realizada sem custo para o IHB, sendo 
pela Sanoli com o acompanhamento do Núcleo de Benefícios. 

isando o acompanhamento efetivo e mais ágil da jornada de 
trabalho dos colaboradores celetistas, foram instalados equipamentos de REP 
Registro Eletrônico de Ponto. O registro é feito por meio de biometria, conforme 
estabelecido pela Portaria 1.510/09. 

Com relação ao quadro de profissionais, segue relação de colaboradores por 
categoria profissional (celetistas e estatutários) ao longo do ano: 

 

ional, oportunidade 
de aquisição de bens e serviços com preços reduzidos, além de saúde e bem estar, 
foram firmadas parcerias com empresas de diversos segmentos que concederão 

do o restaurante do IHB. O espaço foi 
totalmente revitalizado, com troca de móveis, pintura e mudança de processos que 

estar dos nosso 
realizada sem custo para o IHB, sendo efetivada 

isando o acompanhamento efetivo e mais ágil da jornada de 
trabalho dos colaboradores celetistas, foram instalados equipamentos de REP – 

feito por meio de biometria, conforme 

, segue relação de colaboradores por 
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Jan Fev 

Categoria C E C E 
Administrativa 25 266 62 258 
Assistência Social 0 15 0 15 
Enfermagem 0 289 0 287 

Enfermagem - Técnico 0 
123
8 0 

122
7 

Farmácia 0 54 1 52 
Fisioterapia 0 90 0 89 
Fonoaudiologia 0 18 0 18 
Laboratório 0 127 0 127 
Médica 0 763 10 754 
Nutrição 1 35 0 36 
Nutrição - Técnico 0 40 0 40 
Odontologia 0 27 0 27 
Ortopedia e Gesso 0 15 0 15 
Outras áreas de suporte à 
operação 12 136 21 133 
Psicologia 1 15 1 15 
Radiologia 0 94 0 94 
Radioterapia 0 0 1 0 
Terapia Ocupacional 0 5 0 5 

Total por Vínculo 39 3227 96 
319
2 

Total Geral 3266 3288 

Residentes 0 400 0 399 

Legenda: C – Celetistas, E - Estatutários 

Quadro – Quantidade de colaboradores por categoria profissional

 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
C E C E C E C E C E C E C 
72 236 79 227 91 233 111 231 127 115 146 111 163 
0 14 0 14 1 14 1 14 13 1 15 1 15 
0 285 11 283 94 285 110 285 125 188 131 187 140 

0 
122
2 63 

119
8 

40
4 

121
8 437 

121
7 

50
0 777 

53
0 755 552 

1 51 1 50 9 51 9 51 15 26 20 22 24 
0 89 0 88 0 88 0 88 0 69 34 69 42 
0 18 0 18 0 18 0 18 4 13 5 13 7 
0 127 0 124 0 126 0 126 24 66 34 65 49 
20 751 28 743 73 749 94 748 114 643 140 641 164 
1 36 1 36 1 36 1 36 14 23 20 21 20 
0 40 0 40 0 40 0 40 19 11 24 10 24 
0 27 0 26 0 27 0 27 0 25 0 24 5 
0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 8 15 9 

30 131 31 129 30 130 32 130 37 42 42 41 43 
1 14 1 14 1 14 1 14 6 9 8 9 8 
1 94 1 93 1 94 0 94 0 14 0 14 0 
1 0 1 0 7 0 7 0 7 0 8 0 8 
0 5 0 5 0 5 0 5 5 2 6 2 6 

127 3155 217 
310
3 712 

314
3 803 

313
9 

101
0 

203
9 1171 

200
0 

127
9 

3282 3320 3855 3942 3049 3171 3279

0 210 0 300 321 0 321 0 320 0 302 0 

Quantidade de colaboradores por categoria profissional ao longo do ano de 2018

26 

et Out Nov Dez 
E C E C E C E 

111 175 107 172 108 183 108 
1 14 2 15 2 15 2 

187 149 186 148 184 169 179 

755 557 773 552 769 545 740 
26 24 26 24 25 23 25 
70 41 69 45 68 51 64 
13 7 13 7 13 8 12 
63 48 63 54 62 58 62 
639 172 637 193 634 205 631 
20 20 20 21 20 24 19 
13 24 7 25 5 29 2 
23 5 24 5 24 3 24 
15 9 15 9 15 9 15 

40 43 42 40 42 42 41 
9 7 9 8 9 8 9 
13 0 13 0 13 0 13 
0 7 0 8 0 8 0 
2 6 2 6 2 6 2 

200
0 

130
8 

200
8 

133
2 

199
5 

138
6 

194
8 

3279 3316 3327 3334 

302 0 302 0 300 0 300 

ao longo do ano de 2018
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Informações da gestão financeira e contábil

A Superintendência de Economia e Finanças desenvolveu ao longo do 
exercício de 2018 diversas ações de
econômico-financeiros para fornecer suporte às ações desenvolvidas pelo Instituto 
Hospital de Base. Não existiam ess
financeiras eram desenvolvidas anteriormente pela Secretaria de Estado de Saúde 
do Distrito Federal.Nesse sentido, foram contratados colaboradores e estabelecidos 
controles e processos para garantir a boa gestão dos recursos financeiros, em 
consonância com a legislação em vigor e para o correto cumprimento dos 
compromissos que passara

Tendo por base a gestão focada em resultados, o IHB modelou a sua 
plataforma de gestão em dimensões de estratégia organizacional, que tratam da 
governança, legalidade, comunicação, regulação, assistência, ensino e pesquisa, 
humanização e acolhimento, logística, manutenção, gestão de equipes, tecnologia 
da informação, gestão de pessoas, administração, contabilidade e finanças e 
planejamento.O foco em resultados também foi modelado em matrizes 
organizacionais para fins de resolubil
internação, pronto socorro, centro cirúrgico e nas áreas especiais do hospi
integrando à logística, regulação dos serviços e equipes.

Para fornecer suporte ao novo modelo do Instituto Hospital de Base, o 
processo de definição da estrutura do Sistema de Informações Gerenciais do
concebido a partir dessas dimensões, permitindo que os controles e custos dos 
serviços assistenciais possam ser aferidos, garantindo a transparência, 
rastreabilidade, governança e lega
governança da gestão administrativa e da atenção à saúde foi estruturada por meio 
do planejamento estratégico, gerando diretrizes, ações e projetos, desdobrados em 
atividades, responsáveis, indicadores, metas e
financeiros são consolidados no orçamento institucional.

Nesse aspecto, a estrutura organizacional da Superintendência de Economia e 
Finanças ficou assim constituída:

 Gerência de Faturamento e Custos SUS e;
 Gerência de Finanças e Contabilidade.

Ao longo do exercício de 2018 foram realizadas as seguintes ações:

 Supervisão e controle das atividades de gestão financeira, faturamento e 
gestão de custos do IHB.
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estão financeira e contábil 

A Superintendência de Economia e Finanças desenvolveu ao longo do 
exercício de 2018 diversas ações de implantação de fluxos de trabalho e processos 

financeiros para fornecer suporte às ações desenvolvidas pelo Instituto 
ase. Não existiam esses processos no hospital, pois as funções 

financeiras eram desenvolvidas anteriormente pela Secretaria de Estado de Saúde 
do Distrito Federal.Nesse sentido, foram contratados colaboradores e estabelecidos 
controles e processos para garantir a boa gestão dos recursos financeiros, em 
consonância com a legislação em vigor e para o correto cumprimento dos 
compromissos que passaram a ser assumidos pelo IHB. 

Tendo por base a gestão focada em resultados, o IHB modelou a sua 
plataforma de gestão em dimensões de estratégia organizacional, que tratam da 
governança, legalidade, comunicação, regulação, assistência, ensino e pesquisa, 

nização e acolhimento, logística, manutenção, gestão de equipes, tecnologia 
da informação, gestão de pessoas, administração, contabilidade e finanças e 
planejamento.O foco em resultados também foi modelado em matrizes 

izacionais para fins de resolubilidade do atendimento no ambulatório, 
internação, pronto socorro, centro cirúrgico e nas áreas especiais do hospi

logística, regulação dos serviços e equipes. 

Para fornecer suporte ao novo modelo do Instituto Hospital de Base, o 
definição da estrutura do Sistema de Informações Gerenciais do

as dimensões, permitindo que os controles e custos dos 
serviços assistenciais possam ser aferidos, garantindo a transparência, 
rastreabilidade, governança e legalidade dos processos econômico
governança da gestão administrativa e da atenção à saúde foi estruturada por meio 
do planejamento estratégico, gerando diretrizes, ações e projetos, desdobrados em 
atividades, responsáveis, indicadores, metas e produtos, sendo que os impactos 
financeiros são consolidados no orçamento institucional. 

e aspecto, a estrutura organizacional da Superintendência de Economia e 
Finanças ficou assim constituída: 

Gerência de Faturamento e Custos SUS e; 
nças e Contabilidade. 

Ao longo do exercício de 2018 foram realizadas as seguintes ações: 

Supervisão e controle das atividades de gestão financeira, faturamento e 
gestão de custos do IHB. 

A Superintendência de Economia e Finanças desenvolveu ao longo do 
balho e processos 

financeiros para fornecer suporte às ações desenvolvidas pelo Instituto 
pois as funções 

financeiras eram desenvolvidas anteriormente pela Secretaria de Estado de Saúde 
do Distrito Federal.Nesse sentido, foram contratados colaboradores e estabelecidos 
controles e processos para garantir a boa gestão dos recursos financeiros, em 
consonância com a legislação em vigor e para o correto cumprimento dos 

Tendo por base a gestão focada em resultados, o IHB modelou a sua 
plataforma de gestão em dimensões de estratégia organizacional, que tratam da 
governança, legalidade, comunicação, regulação, assistência, ensino e pesquisa, 

nização e acolhimento, logística, manutenção, gestão de equipes, tecnologia 
da informação, gestão de pessoas, administração, contabilidade e finanças e 
planejamento.O foco em resultados também foi modelado em matrizes 

dade do atendimento no ambulatório, 
internação, pronto socorro, centro cirúrgico e nas áreas especiais do hospital, 

Para fornecer suporte ao novo modelo do Instituto Hospital de Base, o 
definição da estrutura do Sistema de Informações Gerenciais do IHB foi 

as dimensões, permitindo que os controles e custos dos 
serviços assistenciais possam ser aferidos, garantindo a transparência, 

lidade dos processos econômico-financeiros. A 
governança da gestão administrativa e da atenção à saúde foi estruturada por meio 
do planejamento estratégico, gerando diretrizes, ações e projetos, desdobrados em 

produtos, sendo que os impactos 

e aspecto, a estrutura organizacional da Superintendência de Economia e 

 

Supervisão e controle das atividades de gestão financeira, faturamento e 
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 Implantação, treinamento e monitoramento, em conjunto com as demais 
áreas da instituição, dos processos financeiros no novo Sistema de Gestão 
Organizacional do IHB, em especial, módulos financeiros, contábeis, 
faturamento e de custos.

 Identificação, controle e aprimoramento da captação, consolidação e análise 
do faturamento da produção de serviços ambulatoriais e hospitalares 
prestados nas unidades corporativas.

 Identificação e implantação, em conjunto com as demais áreas da instituição, 
de melhoria dos processos de faturamento.

 Identificação e proposição de um workshop de f
visando à sensibilização, acompanhamento e monitoramento dos processos 
de faturamento do IHB.

 Desenvolvimento, consolidação e desdobramento do modelo de gestão de 
custos em todas as áreas do IHB, com sinergia e implantação no novo 
Sistema de Gestão Hospitalar.

 Acompanhamento e consolidação das informações de execução financeira e 
orçamentária, com a produção de relatórios e apresentações subsidiando a 
Diretoria Executiva na tomada de decisão.

 Apresentação e disseminação da metodologia 
unidades corporativas do IHB.

 Análise e validação da conformidade contábil dos atos e fatos da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial praticados, à vista dos princípios e 
normas contábeis aplicadas ao IHB, da tabela de e
contas, do plano de centro de custos e da conformidade dos registros de 
gestão. 

 Implantação, controle e aprimoramento do fluxo de pagamento dos 
compromissos financeiros assumidos pelo IHB, observando as formalidades 
legais, administrati
demais unidades corporativas.

 Implantação e monitoramento do registro contábil das operações realizadas 
e validação das demonstrações contábeis do IHB.

 Acompanhamento da execução orçamentária e finance
sugestões para aplicação financeira dos recursos do instituto.

 Realização de análises críticas dos dados e identificação de inconformidades 
em despesas da produção assistencial e hospitalar.

 Planejamento e monitoramento da conformidade dos r
ambulatorial e hospitalar, apoiando a capacitação da operação na 
capilaridade dos setores.

 Elaboração e consolidação de relatórios de produção de serviços 
ambulatoriais e hospitalares.
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Implantação, treinamento e monitoramento, em conjunto com as demais 
reas da instituição, dos processos financeiros no novo Sistema de Gestão 

Organizacional do IHB, em especial, módulos financeiros, contábeis, 
faturamento e de custos. 
Identificação, controle e aprimoramento da captação, consolidação e análise 

da produção de serviços ambulatoriais e hospitalares 
prestados nas unidades corporativas. 
Identificação e implantação, em conjunto com as demais áreas da instituição, 
de melhoria dos processos de faturamento. 
Identificação e proposição de um workshop de faturamento hospitalar 

sensibilização, acompanhamento e monitoramento dos processos 
de faturamento do IHB. 
Desenvolvimento, consolidação e desdobramento do modelo de gestão de 
custos em todas as áreas do IHB, com sinergia e implantação no novo 

tema de Gestão Hospitalar. 
Acompanhamento e consolidação das informações de execução financeira e 
orçamentária, com a produção de relatórios e apresentações subsidiando a 
Diretoria Executiva na tomada de decisão. 
Apresentação e disseminação da metodologia de gestão de custos junto às 
unidades corporativas do IHB. 
Análise e validação da conformidade contábil dos atos e fatos da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial praticados, à vista dos princípios e 
normas contábeis aplicadas ao IHB, da tabela de eventos, do plano de 
contas, do plano de centro de custos e da conformidade dos registros de 

Implantação, controle e aprimoramento do fluxo de pagamento dos 
compromissos financeiros assumidos pelo IHB, observando as formalidades 
legais, administrativas, orçamentárias e contratuais, com interação com as 
demais unidades corporativas. 
Implantação e monitoramento do registro contábil das operações realizadas 
e validação das demonstrações contábeis do IHB. 
Acompanhamento da execução orçamentária e financeira do IHB com 
sugestões para aplicação financeira dos recursos do instituto.
Realização de análises críticas dos dados e identificação de inconformidades 
em despesas da produção assistencial e hospitalar. 
Planejamento e monitoramento da conformidade dos registros da produção 
ambulatorial e hospitalar, apoiando a capacitação da operação na 
capilaridade dos setores. 
Elaboração e consolidação de relatórios de produção de serviços 
ambulatoriais e hospitalares. 

Implantação, treinamento e monitoramento, em conjunto com as demais 
reas da instituição, dos processos financeiros no novo Sistema de Gestão 

Organizacional do IHB, em especial, módulos financeiros, contábeis, 

Identificação, controle e aprimoramento da captação, consolidação e análise 
da produção de serviços ambulatoriais e hospitalares 

Identificação e implantação, em conjunto com as demais áreas da instituição, 

aturamento hospitalar 
sensibilização, acompanhamento e monitoramento dos processos 

Desenvolvimento, consolidação e desdobramento do modelo de gestão de 
custos em todas as áreas do IHB, com sinergia e implantação no novo 

Acompanhamento e consolidação das informações de execução financeira e 
orçamentária, com a produção de relatórios e apresentações subsidiando a 

de gestão de custos junto às 

Análise e validação da conformidade contábil dos atos e fatos da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial praticados, à vista dos princípios e 

ventos, do plano de 
contas, do plano de centro de custos e da conformidade dos registros de 

Implantação, controle e aprimoramento do fluxo de pagamento dos 
compromissos financeiros assumidos pelo IHB, observando as formalidades 

vas, orçamentárias e contratuais, com interação com as 

Implantação e monitoramento do registro contábil das operações realizadas 

ira do IHB com 
sugestões para aplicação financeira dos recursos do instituto. 
Realização de análises críticas dos dados e identificação de inconformidades 

egistros da produção 
ambulatorial e hospitalar, apoiando a capacitação da operação na 

Elaboração e consolidação de relatórios de produção de serviços 
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 Manutenção, atualização e migração dos dados assoc
Nacional de Estabelecimento de Saúde 

 No período de janeiro a abril de 2018, temos a implementação dos fluxos 
básicos de procedimentos para pagamentos de fornecedores, bem como 
para o registro contábil. Nesse sentido, também destac
dos controles de Fluxo de Caixa e dos processos de compras e pagamentos, 
visando garantir a segurança e transparência das transações.

 

Gestão dos Recursos Econômico

Conforme previsto no Estatuto, compete ao Conselho de Admini
aprovação do orçamento anual do IHB (Estatuto, art.11, I, d) além da aprovação da 
prestação de contas e do relatório anual de gestão, que devem estar 
acompanhados de parecer do Conselho Fiscal e de Auditoria Externa (Estatuto, 
art.11, I, f). 

De acordo com o artigo 43 do Estatuto do IHB, as possíveis fontes de 
recursos financeiros do Instituto Hospital de Base são as seguintes:

I. Repasse a título de fomento decorrente do contrato de gestão firmado com a 
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Feder
e no Decreto nº 38.332/2017.

II. Convênios, termos de parceria, de fomento ou de cooperação, ou outros 
instrumentos congêneres, celebrados com órgãos ou entidades públicas ou 
privadas nacionais ou internacionais, para custeio 
ou de pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico ou inovação.

III. Contrapartida por estágios ou residência de alunos de entidades de ensino 
superior ou técnico. 

IV. Contratos para a produção e comercialização de apoio técnic
gestão, processos, equipamentos médico
pelo IHB. 

V. Contratos para o fornecimento de produtos e processos nas áreas de educação 
em saúde e de equipamentos médico

VI. Prestação de serviços relacionados com técnicas de formação de pessoal e de 
gestão. 

VII. Exploração e comercialização de uso de espaços físicos, sem prejuízo das 
possibilidades de cessão de espaços para entidades que atuem gratuitamente em 
benefício dos usuários.

VIII. Comercialização de resultados de estudos e pesquisas, bem como de livros e 
publicações periódicas.

IX. Doações, legados e heranças destinadas ao IHB.
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Manutenção, atualização e migração dos dados associados ao Cadastro 
Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES. 

o período de janeiro a abril de 2018, temos a implementação dos fluxos 
básicos de procedimentos para pagamentos de fornecedores, bem como 
para o registro contábil. Nesse sentido, também destacamos a implantação 
dos controles de Fluxo de Caixa e dos processos de compras e pagamentos, 
visando garantir a segurança e transparência das transações.

Gestão dos Recursos Econômico -Financeiros 

Conforme previsto no Estatuto, compete ao Conselho de Admini
aprovação do orçamento anual do IHB (Estatuto, art.11, I, d) além da aprovação da 
prestação de contas e do relatório anual de gestão, que devem estar 
acompanhados de parecer do Conselho Fiscal e de Auditoria Externa (Estatuto, 

cordo com o artigo 43 do Estatuto do IHB, as possíveis fontes de 
recursos financeiros do Instituto Hospital de Base são as seguintes: 

Repasse a título de fomento decorrente do contrato de gestão firmado com a 
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com base na Lei nº 5.899/2017 
e no Decreto nº 38.332/2017. 
Convênios, termos de parceria, de fomento ou de cooperação, ou outros 
instrumentos congêneres, celebrados com órgãos ou entidades públicas ou 
privadas nacionais ou internacionais, para custeio de projetos de interesse social 
ou de pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico ou inovação.
Contrapartida por estágios ou residência de alunos de entidades de ensino 

 
Contratos para a produção e comercialização de apoio técnico, metodologia de 
gestão, processos, equipamentos médico-hospitalares e outros, desenvolvidos 

Contratos para o fornecimento de produtos e processos nas áreas de educação 
em saúde e de equipamentos médico-hospitalares desenvolvidos pelo IHB.

ação de serviços relacionados com técnicas de formação de pessoal e de 

Exploração e comercialização de uso de espaços físicos, sem prejuízo das 
cessão de espaços para entidades que atuem gratuitamente em 

benefício dos usuários. 
mercialização de resultados de estudos e pesquisas, bem como de livros e 

publicações periódicas. 
Doações, legados e heranças destinadas ao IHB. 

iados ao Cadastro 

o período de janeiro a abril de 2018, temos a implementação dos fluxos 
básicos de procedimentos para pagamentos de fornecedores, bem como 

amos a implantação 
dos controles de Fluxo de Caixa e dos processos de compras e pagamentos, 
visando garantir a segurança e transparência das transações. 

Conforme previsto no Estatuto, compete ao Conselho de Administração a 
aprovação do orçamento anual do IHB (Estatuto, art.11, I, d) além da aprovação da 
prestação de contas e do relatório anual de gestão, que devem estar 
acompanhados de parecer do Conselho Fiscal e de Auditoria Externa (Estatuto, 

cordo com o artigo 43 do Estatuto do IHB, as possíveis fontes de 
 

Repasse a título de fomento decorrente do contrato de gestão firmado com a 
al, com base na Lei nº 5.899/2017 

Convênios, termos de parceria, de fomento ou de cooperação, ou outros 
instrumentos congêneres, celebrados com órgãos ou entidades públicas ou 

de projetos de interesse social 
ou de pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico ou inovação. 
Contrapartida por estágios ou residência de alunos de entidades de ensino 

o, metodologia de 
hospitalares e outros, desenvolvidos 

Contratos para o fornecimento de produtos e processos nas áreas de educação 
hospitalares desenvolvidos pelo IHB. 

ação de serviços relacionados com técnicas de formação de pessoal e de 

Exploração e comercialização de uso de espaços físicos, sem prejuízo das 
cessão de espaços para entidades que atuem gratuitamente em 

mercialização de resultados de estudos e pesquisas, bem como de livros e 
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X. Resultado de aplicações financeiras.
XI. Auxílios, subvenções sociais e emendas parlamentares.
XII. Outras fontes de rece

Parágrafo único. O IHB deverá aplicar suas rendas, seus recursos e eventual superávit 
integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos 
institucionais, vedada a distribuição de resultados, di
ou parcelas do seu patrimônio sob qualquer forma ou pretexto.

Nesse sentido, o IHB aplica todos os valores auferidos na consecução de suas 
atividades, conforme previ

Diagnóstico e Ações de Melhoria

A Superintendência de Economia e Finanças realizou no início do exercício 
de 2018 diagnóstico onde foi identificada a necessidade de reposição da equipe de 
Faturamento SUS, visando garantir que os processos de faturamento dos 
procedimentos ambulatoriais e hospitalares sejam sistematizados e realizados de 
forma integral. Ao longo do ano foram realizadas reuniões com as equipes para 
alinhamento dos novos fluxos. Processos seletivos foram conduzidos de modo a 
recompor as equipes e integrar os proces
áreas do IHB. 

Nesse sentido, também foram realizadas revisões dos processos e fluxo das 
informações associados ao faturamento SUS, visando 
informações de faturamento. Uma solução integrada 
implantada, com o objetivo de potencializar, dentre outros processos da 
organização, os processos de faturamento SUS, que contribuirá para melhoria do 
fluxo de informações ao faturamento. 

Novos fluxos e processos financeiros foram imp
alinhamento dos novos fluxos financeiros, permitindo o correto registro e controle. 
Nesse sentido, também foi necessário um alinhamento com as unidades 
corporativas para observação das necessidades de cada área e as formalidades
legais.Foram implementados novos
financeiros, visando estabelecer o correto fluxo bancário dos compromissos 
assumidos pelo IHBDF. 

Foram realizadas diversas reuniões com a Secretaria de Saúde do Distrito 
Federal para garantir os devidos alinhamentos do fluxo de informações, 
relacionados aos abatimentos e transferências financeiras ao IHB.No período 
também foram implementados diversos controles de recebimentos e de 
pagamentos, permitindo projeção financeira de gastos e rece
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Resultado de aplicações financeiras. 
Auxílios, subvenções sociais e emendas parlamentares. 
Outras fontes de receitas legalmente admitidas. 

Parágrafo único. O IHB deverá aplicar suas rendas, seus recursos e eventual superávit 
integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos 
institucionais, vedada a distribuição de resultados, dividendos, bonificações, participações 
ou parcelas do seu patrimônio sob qualquer forma ou pretexto. 

Nesse sentido, o IHB aplica todos os valores auferidos na consecução de suas 
atividades, conforme previsto no Estatuto da organização. 

e Melhoria 

A Superintendência de Economia e Finanças realizou no início do exercício 
de 2018 diagnóstico onde foi identificada a necessidade de reposição da equipe de 
Faturamento SUS, visando garantir que os processos de faturamento dos 

atoriais e hospitalares sejam sistematizados e realizados de 
forma integral. Ao longo do ano foram realizadas reuniões com as equipes para 
alinhamento dos novos fluxos. Processos seletivos foram conduzidos de modo a 
recompor as equipes e integrar os processos entre o faturamento e das diversas 

Nesse sentido, também foram realizadas revisões dos processos e fluxo das 
informações associados ao faturamento SUS, visando à melhoria nos processos de 
informações de faturamento. Uma solução integrada de gestão está sendo 
implantada, com o objetivo de potencializar, dentre outros processos da 
organização, os processos de faturamento SUS, que contribuirá para melhoria do 
fluxo de informações ao faturamento.  

Novos fluxos e processos financeiros foram implementados, com a criação e 
alinhamento dos novos fluxos financeiros, permitindo o correto registro e controle. 
Nesse sentido, também foi necessário um alinhamento com as unidades 
corporativas para observação das necessidades de cada área e as formalidades

implementados novos fluxos bancários e de procedimentos 
financeiros, visando estabelecer o correto fluxo bancário dos compromissos 

Foram realizadas diversas reuniões com a Secretaria de Saúde do Distrito 
ntir os devidos alinhamentos do fluxo de informações, 

relacionados aos abatimentos e transferências financeiras ao IHB.No período 
também foram implementados diversos controles de recebimentos e de 
pagamentos, permitindo projeção financeira de gastos e recebimentos do IHBDF.

Parágrafo único. O IHB deverá aplicar suas rendas, seus recursos e eventual superávit 
integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos 

videndos, bonificações, participações 

Nesse sentido, o IHB aplica todos os valores auferidos na consecução de suas 

A Superintendência de Economia e Finanças realizou no início do exercício 
de 2018 diagnóstico onde foi identificada a necessidade de reposição da equipe de 
Faturamento SUS, visando garantir que os processos de faturamento dos 

atoriais e hospitalares sejam sistematizados e realizados de 
forma integral. Ao longo do ano foram realizadas reuniões com as equipes para 
alinhamento dos novos fluxos. Processos seletivos foram conduzidos de modo a 

sos entre o faturamento e das diversas 

Nesse sentido, também foram realizadas revisões dos processos e fluxo das 
melhoria nos processos de 

de gestão está sendo 
implantada, com o objetivo de potencializar, dentre outros processos da 
organização, os processos de faturamento SUS, que contribuirá para melhoria do 

lementados, com a criação e 
alinhamento dos novos fluxos financeiros, permitindo o correto registro e controle. 
Nesse sentido, também foi necessário um alinhamento com as unidades 
corporativas para observação das necessidades de cada área e as formalidades 

fluxos bancários e de procedimentos 
financeiros, visando estabelecer o correto fluxo bancário dos compromissos 

Foram realizadas diversas reuniões com a Secretaria de Saúde do Distrito 
ntir os devidos alinhamentos do fluxo de informações, 

relacionados aos abatimentos e transferências financeiras ao IHB.No período 
também foram implementados diversos controles de recebimentos e de 

bimentos do IHBDF. 
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Estão sendo conduzidos processos para a implementação da proposta de 
Orçamento para 2019, por meio dos projetos e ações identificadas no processo de 
Planejamento Estratégico do IHB, com o objetivo de elaborar uma previsão 
orçamentária para a visibilidade e controle na tomada de decisões gerenciais.

A Superintendência de Economia e Finanças está elaborando normas econômico
financeiras do IHB, que irão integrar o 

Análises Financeiras e Gerenciais

O Instituto Hospital de Base possui atualmente as seguintes contas bancárias para 
movimentar seus recursos financeiros:

 BRB 215-009.647-6
 BRB 215-009.538-0

Durante o exercício de 2018, as transferências financeiras provenientes do Contrato 
de Gestão 001/2018 estão dis

Competência Data Contrato Gestão

JANEIRO 18/01/2018
FEVEREIRO 07/02/2018

MARÇO 07/03/2018
ABRIL 06/04/2018
MAIO 07/05/2018
JUNHO 07/06/2018
JULHO 06/07/2018

AGOSTO 07/08/2018
SETEMBRO 07/09/2018
OUTUBRO  05/10/2018

NOVEMBRO 07/11/2018
DEZEMBRO 07/12/2018

Tabela – Detalhamento de repasses do Contrato de Gestão

Como pode ser observado, em todos os meses os repasses provenientes da 
Secretaria de Saúde do DF foram efetuados com elevado atraso e imprevisibilidade 
de valores. Por sua vez, o Contrato de
parcelas mensais deverão ser repassadas até o 5º dia útil de cada mês, conforme 
disposto na cláusula décima segunda, inciso V.

Desse modo, os repasses deveriam ter sido efetuados na modalidade de 
fomento ou antecipação, no entanto, todas as parcelas excederam em muito a 
data prevista. Isto impactou e prejudicou
operação do IHB. 
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Estão sendo conduzidos processos para a implementação da proposta de 
Orçamento para 2019, por meio dos projetos e ações identificadas no processo de 
Planejamento Estratégico do IHB, com o objetivo de elaborar uma previsão 

ra a visibilidade e controle na tomada de decisões gerenciais.

A Superintendência de Economia e Finanças está elaborando normas econômico
financeiras do IHB, que irão integrar o Sistema Normativo do instituto.

Análises Financeiras e Gerenciais  

Hospital de Base possui atualmente as seguintes contas bancárias para 
movimentar seus recursos financeiros: 

6 
0 

Durante o exercício de 2018, as transferências financeiras provenientes do Contrato 
de Gestão 001/2018 estão discriminados na tabela abaixo: 

Data Contrato Gestão Data Efetivação Repasse 

18/01/2018 05/02/2018 (+18 DIAS) R$
07/02/2018 12/03/2018 (+ 33 DIAS)  R$
07/03/2018 07/05/2018 (+ 61 DIAS)  R$
06/04/2018 11/05/2018 (+ 35 DIAS)  R$
07/05/2018 18/06/2018 (+ 42 DIAS)  R$
07/06/2018 23/07/2018 (+ 46 DIAS)  R$
06/07/2018 23/07/2018 (+ 17 DIAS)  R$
07/08/2018 22/08/2018 (+ 15 DIAS)  R$
07/09/2018 21/09/2018 (+ 14 DIAS)  R$
05/10/2018 08/11/2018 (+ 34 DIAS)  R$
07/11/2018 05/12/2018 (+ 28 DIAS) R$
07/12/2018 10/01/2019 (+34 DIAS) R$

to de repasses do Contrato de Gestão (janeiro a dezembro

Como pode ser observado, em todos os meses os repasses provenientes da 
Secretaria de Saúde do DF foram efetuados com elevado atraso e imprevisibilidade 
de valores. Por sua vez, o Contrato de Gestão estabelece no seu Anexo VI, que as 
parcelas mensais deverão ser repassadas até o 5º dia útil de cada mês, conforme 
disposto na cláusula décima segunda, inciso V. 

Desse modo, os repasses deveriam ter sido efetuados na modalidade de 
pação, no entanto, todas as parcelas excederam em muito a 

data prevista. Isto impactou e prejudicou fortemente a gestão financeira e 

Estão sendo conduzidos processos para a implementação da proposta de 
Orçamento para 2019, por meio dos projetos e ações identificadas no processo de 
Planejamento Estratégico do IHB, com o objetivo de elaborar uma previsão 

ra a visibilidade e controle na tomada de decisões gerenciais. 

A Superintendência de Economia e Finanças está elaborando normas econômico-
Sistema Normativo do instituto. 

Hospital de Base possui atualmente as seguintes contas bancárias para 

Durante o exercício de 2018, as transferências financeiras provenientes do Contrato 

Valor R$ 

R$ 8.361.828,95 
R$ 7.161.813,07 
R$ 2.887.949,93 
R$ 8.841.853,13 
R$ 2.503.562,19 
R$ 3.759.002,29 
R$ 4.347.251,47 
R$ 12.670.377,73 
R$ 22.298.397,66 
R$ 22.519.154,44 
R$ 17.301.371,05 
R$ 25.327.855,68 

dezembro de 2018) 

Como pode ser observado, em todos os meses os repasses provenientes da 
Secretaria de Saúde do DF foram efetuados com elevado atraso e imprevisibilidade 

Gestão estabelece no seu Anexo VI, que as 
parcelas mensais deverão ser repassadas até o 5º dia útil de cada mês, conforme 

Desse modo, os repasses deveriam ter sido efetuados na modalidade de 
pação, no entanto, todas as parcelas excederam em muito a 

te a gestão financeira e a 
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Com a finalidade de garantir a maximização dos recursos e o controle dos 
saldos, os valores recebidos sã
disponibilidade imediata, sendo que os resgates são realizados de acordo com a 
necessidade de liquidação dos compromissos assumidos.

Saldos bancários 

Os saldos bancários em 31/12/2018 estão apresentados abaixo:

Conta 
215-0096476
215-0095380

 

Conta 
215-0096476
215-0095380

Saldo final em 31/12/2018

Custeio 

Na análise econômica da execução do Contrato de Gestão no. 001/2018, 

para o período de janeiro a dezembro, os valores executados ficaram dentro dos 

limites financeiros previstos no Anexo VI do Contrato 

abaixo: 

Mês 
Janeiro 

Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 

Agosto 
Setembro 
Outubro 

Novembro 
Dezembro 

TOTAL 180.645.287,04 

Avaliação do Contrato de Gestão 
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Com a finalidade de garantir a maximização dos recursos e o controle dos 
saldos, os valores recebidos são aplicados financeiramente em aplicações com 
disponibilidade imediata, sendo que os resgates são realizados de acordo com a 
necessidade de liquidação dos compromissos assumidos. 

Os saldos bancários em 31/12/2018 estão apresentados abaixo: 

Tipo Saldo em 31/12/2018
0096476 Conta Corrente 18.527,62
0095380 Conta Corrente 36.281,99

Saldo conta corrente 54.809,61

Tipo Saldo em 31/12/2018
0096476 Aplicação 110.744,90
0095380 Aplicação 2.024.281,79

Saldo aplicação 2.135.026,69

Saldo final em 31/12/2018 2.189.836,30

Tabela – Saldo final IHB (2018) 

Na análise econômica da execução do Contrato de Gestão no. 001/2018, 

para o período de janeiro a dezembro, os valores executados ficaram dentro dos 

imites financeiros previstos no Anexo VI do Contrato de Gestão, discriminados 

Custeio Pessoal 
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.17
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25

180.645.287,04  421.505.667,96  602.150.955,

Tabela – Custeio IHB (2018) 

Com a finalidade de garantir a maximização dos recursos e o controle dos 
o aplicados financeiramente em aplicações com 

disponibilidade imediata, sendo que os resgates são realizados de acordo com a 

Saldo em 31/12/2018 
18.527,62 
36.281,99 
54.809,61 

Saldo em 31/12/2018 
110.744,90 

2.024.281,79 
2.135.026,69 

2.189.836,30 

Na análise econômica da execução do Contrato de Gestão no. 001/2018, 

para o período de janeiro a dezembro, os valores executados ficaram dentro dos 

de Gestão, discriminados 

Total 
50.179.246,25 
50.179.246,25 
50.179.246,25 
50.179.246,25 
50.179.246,25 
50.179.246,25 
50.179.246,25 
50.179.246,25 
50.179.246,25 
50.179.246,25 
50.179.246,25 
50.179.246,25 

602.150.955,00  
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Fluxo de Caixa 

A evolução do Fluxo de Caixa está apresentada na tabela abaixo, 

 
Fevereiro Março Abril 

Saldo Inicial - 8.060.447,04 11.929.424,22

Entradas    
Repasse SES 8.361.828,95 7.161.813,07 - 

Rendimento aplicação 27.796,87 58.553,37 51.222,75

Outros recebimentos 82,00 4.932,20 41,00 

  8.389.707,82 7.225.298,64 51.263,75

Saídas 
   

Custo com Pessoal 
CLT 

280.324,88 908.078,50 1.228.424,63

Material de Consumo 48.435,90 251.281,84 956.388,39

Serviços de Terceiros - 380.658,71 611.290,27

Despesas Gerais 500,00 10.470,48 83.403,90

  329.260,78 1.550.489,53 2.879.507,19

    

Investimentos (**) - 1.805.831,93 123.490,64

    
Saldo Final 8.060.447,04 11.929.424,22 8.977.690,14

 

A evolução do Fluxo de Caixa está apresentada na tabela abaixo, relativa aos meses de janeiro a dezembro

 Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

11.929.424,22 8.977.690,14 16.718.665,91 13.059.454,22 10.240.512,20 11.071.641,98 18.328.086,24

     
11.729.803,06 2.503.562,19 8.106.253,76 12.670.377,73 22.298.397,66 12.788.766,04

51.222,75 69.942,78 78.137,76 44.516,69 42.337,99 - 

 1.653,67 19.831,20 - - 31.000,00 10.000,00

51.263,75 11.801.399,51 2.601.531,15 8.150.770,45 12.712.715,72 22.329.397,66 12.798.766,04

     

1.228.424,63 1.597.024,47 3.220.159,59 4.459.444,32 3.938.739,70 5.058.293,88 5.826.049,74

956.388,39 1.678.650,62 2.294.129,29 5.445.675,67 6.739.501,26 5.356.671,37 4.868.971,58

611.290,27 536.002,87 291.721,43 271.985,33 1.102.003,31 4.378.664,29 6.331.841,49

83.403,90 94.293,78 116.772,83 115.248,95 62.341,67 178.101,06 114.785,87

2.879.507,19 3.905.971,74 5.922.783,14 10.292.354,27 11.842.585,94 14.971.730,60 17.141.648,68

     

123.490,64 154.452,00 337.959,70 677.358,20 39.000,00 101.222,80 339

     
8.977.690,14 16.718.665,91 13.059.454,22 10.240.512,20 11.071.641,98 18.328.086,24 13.645.452,25

Tabela – Fluxo de caixa (janeiro a dezembro de 2018)
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janeiro a dezembro: 

Outubro Novembro Dezembro 

18.328.086,24 13.645.452,25 3.748.018,50 

  
 

12.788.766,04 12.439.430,40 17.301.371,05 

  
24.928,70 

10.000,00 
 

29.499,84 

12.798.766,04 12.439.430,40 17.355.799,59 

  
 

5.826.049,74 6.358.265,15 7.192.436,20 

4.868.971,58 7.529.753,05 4.315.424.94 

6.331.841,49 7.361.439,27 7.317.484,43 

114.785,87 33.772,68 87.080,22 

17.141.648,68 21.283.230,15 18.912.425,79 

  
 

339.751,35 1.148.700,00 1.556,00 

  
 

13.645.452,25 3.652.952,50 2.189.836,30 
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Custo total 

Do ponto de vista da execução consolidada dos custos relacionados ao Contrato de Gestão temos o gráfico abaixo, que apresenta
composição dos gastos, vinculados aos limites financeiros previstos para o período

24.345,6 38.885,8 38.610,4 39.432,9 

1.572,2 

4.743,5 5.277,8 5.650,0 

3.277,5 

4.386,0 4.163,6 4.120,5 

1.595,2 

2.214,9 2.865,1 2.833,2 

32.373,7 

-

10.000,0 

20.000,0 

30.000,0 

40.000,0 

50.000,0 

60.000,0 

Janeiro (*) Fevereiro Março Abril

Pessoal Material de Consumo

 

Do ponto de vista da execução consolidada dos custos relacionados ao Contrato de Gestão temos o gráfico abaixo, que apresenta
composição dos gastos, vinculados aos limites financeiros previstos para o período (em milhares de reais): 

Gráfico – Custo total IHB (janeiro a dezembro de 2018)

39.432,9 41.599,9 39.977,2 33.014,1 30.042,1 32.229,9 32.739,0 

5.650,0 
7.710,6 

7.732,1 

6.908,0 
6.732,1 

10.329,6 
12.695,4 

4.120,5 
3.190,3 

2.136,6 

5.498,3 
5.744,8 

4.680,6 
3.084,8 

2.833,2 

2.836,5 

1.343,3 

1.684,1 

1.302,7 

2.597,0 
3.288,9 

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

Material de Consumo Serviços de Terceiros Despesas Gerais Meta Contrato Gestão
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Do ponto de vista da execução consolidada dos custos relacionados ao Contrato de Gestão temos o gráfico abaixo, que apresenta a 
 

 

32.739,0 32.563,0 34.473,1 

12.695,4 
9.374,7 

9.350,0 

3.084,8 
3.319,0 

3.320,0 

3.288,9 

3.147,0 
3.013,9 

50.179,25 

Outubro Novembro Dezembro

Meta Contrato Gestão
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Nesse sentido, observa-se que os custos totais para o período de 
dezembro estão dentro dos limites previstos, sendo que o maior valor é 
representado pelo Custo com Pessoal.

O Custo Total no exercício de 2018 foi no valor de R$ 581.632.728,03 (Quinhentos 

e oitenta e um milhões, seiscentos e trinta e dois mil, setecentos e vinte e oito 

reais e três centavos), sendo que o custo com pessoal foi de R$ 417.912.913,56 

(Quatrocentos e dezessete milhões

reais e cinqüenta e seis centavos), o valor de investimentos totalizou R$ 

4.738.776,87 (Quatro milhões, setecentos e trinta e oito mil, setecentos e setenta e 

seis reais e oitenta e sete centavos), e os demais cu

158.981.037,60 (Cento e cinqüenta

trinta e sete reais e sessenta centavos). 

Custo com pessoal 

O custo com pessoal representa o maior valor dentro dos gastos executados pelo 
Instituto Hospital de Base, com destaque para os custos dos servidores cedidos 
pela SES-DF, conforme gráfico abaixo

Avaliação do Contrato de Gestão 
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se que os custos totais para o período de 
estão dentro dos limites previstos, sendo que o maior valor é 

representado pelo Custo com Pessoal. 

ercício de 2018 foi no valor de R$ 581.632.728,03 (Quinhentos 

e oitenta e um milhões, seiscentos e trinta e dois mil, setecentos e vinte e oito 

reais e três centavos), sendo que o custo com pessoal foi de R$ 417.912.913,56 

(Quatrocentos e dezessete milhões, novecentos e doze mil, novecentos e treze 

e seis centavos), o valor de investimentos totalizou R$ 

4.738.776,87 (Quatro milhões, setecentos e trinta e oito mil, setecentos e setenta e 

seis reais e oitenta e sete centavos), e os demais custos totalizaram o valor de R$ 

cinqüenta e oito milhões, novecentos e oitenta e um mil, 

trinta e sete reais e sessenta centavos).  

O custo com pessoal representa o maior valor dentro dos gastos executados pelo 
ituto Hospital de Base, com destaque para os custos dos servidores cedidos 

DF, conforme gráfico abaixo (em milhares de reais): 

se que os custos totais para o período de janeiro a 
estão dentro dos limites previstos, sendo que o maior valor é 

ercício de 2018 foi no valor de R$ 581.632.728,03 (Quinhentos 

e oitenta e um milhões, seiscentos e trinta e dois mil, setecentos e vinte e oito 

reais e três centavos), sendo que o custo com pessoal foi de R$ 417.912.913,56 

, novecentos e doze mil, novecentos e treze 

e seis centavos), o valor de investimentos totalizou R$ 

4.738.776,87 (Quatro milhões, setecentos e trinta e oito mil, setecentos e setenta e 

stos totalizaram o valor de R$ 

e oito milhões, novecentos e oitenta e um mil, 

O custo com pessoal representa o maior valor dentro dos gastos executados pelo 
ituto Hospital de Base, com destaque para os custos dos servidores cedidos 
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Gráfico 

24.011,9 38.030,7 37.441,2 38.046,3 

333,8 

855,1 1.169,2 

22.661,6 

24.345,6 

38.885,8 38.610,4 
39.432,9 

-

5.000,0 

10.000,0 

15.000,0 

20.000,0 

25.000,0 

30.000,0 

35.000,0 

40.000,0 

45.000,0 

Janeiro (*) Fevereiro Março

Servidores SES

 

Gráfico – Custeio com pessoal IHB(janeiro a dezembro de 2018)

38.046,3 37.876,1 35.869,1 28.025,2 23.923,7 25.395,1 

1.386,6 3.723,8 
4.108,0 

4.988,9 

6.118,4 
6.834,8 

39.432,9 
41.599,9 

39.977,2 

33.014,1 

30.042,1 32.229,9 

Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

Servidores SES Colaboradores CLT Meta Contrato Gestão Custo IHB
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25.395,1 25.608,2 25.287,5 26.793,8 

6.834,8 7.130,8 7.275,5 
7.679,4 

35.125,5 

32.229,9 32.739,0 32.563,0 
34.473,1 

Setembro Outubro Novembro Dezembro

Custo IHB
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O mês de janeiro apresenta valores proporcionais a 20/
data de início de vigência do Contrato de Gestão. Observa
de abril apresenta uma redução no valor total dos custos da folha de pagamento 
provenientes dos servidores da SES. 

O Custo de Pessoal durante o exercício 
417.912.913,56 (Quatrocentos e dezessete milhões, novecentos e doze mil, 
novecentos e treze reais e 
aos custos de salários dos servidores cedidos pela Secretaria de Saúde s
366.308.582,23 (Trezentos e sessenta e seis milhões, trezentos e oito mil, 
quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos) e o custo de pessoal dos 
colaboradores celetistas somou o valor de R$ 51.604.331,33 (
milhões, seiscentos e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e trinta e três 
centavos). 

Material de consumo 

O custeio com material de consumo realizado no período de 
apresentou os seguintes valores
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O mês de janeiro apresenta valores proporcionais a 20/31 dias, a partir da 
data de início de vigência do Contrato de Gestão. Observa-se, também, que o mês 
de abril apresenta uma redução no valor total dos custos da folha de pagamento 
provenientes dos servidores da SES.  

O Custo de Pessoal durante o exercício de 2018 somou o valor de R$ 
417.912.913,56 (Quatrocentos e dezessete milhões, novecentos e doze mil, 
novecentos e treze reais e cinqüenta e seis centavos), sendo que o valor referente 
aos custos de salários dos servidores cedidos pela Secretaria de Saúde s
366.308.582,23 (Trezentos e sessenta e seis milhões, trezentos e oito mil, 
quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos) e o custo de pessoal dos 
colaboradores celetistas somou o valor de R$ 51.604.331,33 (Cinqüenta

entos e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e trinta e três 

 

O custeio com material de consumo realizado no período de janeiro a dezembro
apresentou os seguintes valores (em milhares de reais): 

31 dias, a partir da 
se, também, que o mês 

de abril apresenta uma redução no valor total dos custos da folha de pagamento 

de 2018 somou o valor de R$ 
417.912.913,56 (Quatrocentos e dezessete milhões, novecentos e doze mil, 

e seis centavos), sendo que o valor referente 
aos custos de salários dos servidores cedidos pela Secretaria de Saúde somou R$ 
366.308.582,23 (Trezentos e sessenta e seis milhões, trezentos e oito mil, 
quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos) e o custo de pessoal dos 

Cinqüenta e um 
entos e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e trinta e três 

janeiro a dezembro 
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Gráfico 
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Gráfico – Custeio material de consumo IHB (janeiro a dezembro)
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Total SES IHB
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12.695,4 

9.374,7 9.350,0 

3.375,1 

2.029,5 2.000,0 

9.320,4 

7.345,2 7.350,0 

Outubro Novembro Dezembro
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O custo com material de consumo no ano de 2018 totalizou o valor de R$ 88.076.117,49 (Oitenta e oito milhões, setenta e seis 
e dezessete reais e quarenta e nove centavos).

Serviços de Terceiros 

O valor relacionado a Serviços de Terceiros, realizado no período de 
de reais): 

Gráfico 

3.277,5 

4.386,0 4.163,6 4.120,5 

3.277,5 

4.386,0 4.163,2 4.112,8 

- - 0,3 
-

1.000,0 

2.000,0 

3.000,0 

4.000,0 

5.000,0 

6.000,0 

7.000,0 

Janeiro (*) Fevereiro Março

 

 

O custo com material de consumo no ano de 2018 totalizou o valor de R$ 88.076.117,49 (Oitenta e oito milhões, setenta e seis 
e dezessete reais e quarenta e nove centavos). 

relacionado a Serviços de Terceiros, realizado no período de janeiro a Dezembro, apresentou os seguintes valores

Gráfico – Custeio serviço de terceiros IHB (janeiro a dezembro) 

4.120,5 

3.190,3 

2.136,6 

5.498,3 
5.744,8 
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-
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Total SES IHB
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O custo com material de consumo no ano de 2018 totalizou o valor de R$ 88.076.117,49 (Oitenta e oito milhões, setenta e seis mil, cento 

, apresentou os seguintes valores (em milhares 

 

3.084,8 
3.319,0 3.320,0 

188,2 

- -

2.896,6 3.319,0 3.320,0 

Outubro Novembro Dezembro
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O custo anual com serviços de terceiros totalizou o v
novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos).

Despesas gerais 

O valor relacionado a Despesas Gerais apresentou os seguintes valores

 

Gráfico 

 

1.595,2 

2.214,9 

2.865,1 2.833,2 

1.563,5 
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O custo anual com serviços de terceiros totalizou o valor de R$ 46.921.946,43 (Quarenta e seis milhões, novecentos e vinte e um mil, 
novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos). 

apresentou os seguintes valores (em milhares de reais): 

Gráfico – Custeio despesas gerais IHB (janeiro a dezembro) 
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alor de R$ 46.921.946,43 (Quarenta e seis milhões, novecentos e vinte e um mil, 

 

3.288,9 3.147,0 3.013,9 

78,0 75,0 75,0 

3.210,9 3.072,0 
2.938,9 

Outubro Novembro Dezembro
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Os custos com alimentação hospitalar representam os maiores valores nesta 
categoria. O custo total com despesas gerais totalizou o valor de R$ 28.721.750,55 
(Vinte e oito milhões, setecentos e 
cinqüenta e cinco centavos).

Investimentos 

Para investimentos, foram executados os seguintes valores:

Mês Investimentos Realizados

Mar 
Carrinhos de Anestesia

Ar Condicionado

Abr 
Endoscopio e 

Videocolonoscopio
Polissonógrafo

Mai 
Projetores

Eq. Calibração radiação

Jun 

Videogastroscopio
Laringosco

Centrífuga refrigerada
Microcomputadores

Foco LED

Jul 

Mobiliário
Ultrafreezer

Lavadoras ultrassônicas
Eq. Informática

Ago 
Eq. Informática
Ar Condicionado

Set UpToDate
Out Mamógrafo Digital

Dez Treinamento Protocolo 
Manchester

Total
* Valores relativos à verba de hospital ensino

Tabela – Investimentos
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Os custos com alimentação hospitalar representam os maiores valores nesta 
categoria. O custo total com despesas gerais totalizou o valor de R$ 28.721.750,55 
(Vinte e oito milhões, setecentos e vinte e um mil, setecentos e cinqüenta

e cinco centavos). 

Para investimentos, foram executados os seguintes valores: 

Investimentos Realizados Valor
Carrinhos de Anestesia GE R$ 1.775.014,28

Ar Condicionado Frigelar R$ 49.308,29
Endoscopio e 

Videocolonoscopio Olympus R$ 105.000,00

Polissonógrafo Celera R$ 43.900,00
Projetores Port R$ 49.434,00

Eq. Calibração radiação Tommaso R$ 122.236,00
Videogastroscopio Olympus R$ 117.000,00

Laringoscopio JG Morya R$ 44.172,97
Centrífuga refrigerada Datamed R$ 75.943,00
Microcomputadores Systech R$ 171.560,00

Foco LED H 
Strattner R$ 7.283,73

Mobiliário Flexibase R$ 374.556,00
Ultrafreezer Lobov R$ 167.340,00

Lavadoras ultrassônicas Sander R$ 63.000,00
Eq. Informática Mram R$ 33.462,20
Eq. Informática Olympus R$ 39.000,00
Ar Condicionado M&amp R$ 339.000,00

UpToDate UTD R$ 115.326,40
Mamógrafo Digital RBM R$ 1.028.000,00

Treinamento Protocolo 
Manchester GBCR R$ 18.240,00

Total R$ 4.738.776,87
verba de hospital ensino 

Investimentos realizados – IHB (janeiro a dezembro)

 

 

 

Os custos com alimentação hospitalar representam os maiores valores nesta 
categoria. O custo total com despesas gerais totalizou o valor de R$ 28.721.750,55 

cinqüenta reais e 

Valor 
R$ 1.775.014,28* 

R$ 49.308,29 

R$ 105.000,00* 

R$ 43.900,00* 
R$ 49.434,00* 
R$ 122.236,00* 
R$ 117.000,00* 
R$ 44.172,97* 
R$ 75.943,00* 
R$ 171.560,00 

R$ 7.283,73* 

R$ 374.556,00 
R$ 167.340,00* 
R$ 63.000,00* 
R$ 33.462,20 
R$ 39.000,00 
R$ 339.000,00 
R$ 115.326,40* 

R$ 1.028.000,00* 

$ 18.240,00* 

R$ 4.738.776,87 

(janeiro a dezembro) 
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Benefício CEBAS 

O Instituto Hospital de Base é instituição reconhecida como Entidade 

Beneficente de Assistência Social na Área da Saúde. Desta forma, pode usufruir de 

benefícios fiscaisque totalizaram o montante de R$ 10.880.667,25 (Dez milhões 

oitocentos e oitenta mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco 

centavos) no exercício de 2018, conforme

Tabela – Valor do benefício obtido com o CEBAS (2018)

Emendas Parlamentares

No que se refere 

Hospital de Base, com valores disponíveis

Ano 
Emenda 

Autor Emenda

2016 Reguffe 37980006

2016 
Roney 
Nemer 

37550003

2016 
Roney 
Nemer 

37550003

2017 
Roney 
Nemer 

37550001

2017 
Roney 
Nemer 

37550001

Tabela 
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O Instituto Hospital de Base é instituição reconhecida como Entidade 

ência Social na Área da Saúde. Desta forma, pode usufruir de 

benefícios fiscaisque totalizaram o montante de R$ 10.880.667,25 (Dez milhões 

oitocentos e oitenta mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco 

centavos) no exercício de 2018, conforme quadro abaixo: 

Valor do benefício obtido com o CEBAS (2018)– IHB

Emendas Parlamentares  

No que se refere às Emendas Parlamentares direcionadas ao Instituto 

valores disponíveis no Fundo de Saúde da SES

Emenda 
Objeto 

Cadastrado 
Situação 

Valor 
Ingresso 

37980006 
Endoscopia 
Digestiva 

Paga 
R$ 

536.336,00

37550003 MAC Paga 
R$ 

561.657,00

37550003 MAC Paga 
R$ 

3.999.219,00

37550001 Equipamentos Paga 
R$ 

399.450,00

37550001 Equipamentos Paga 
R$ 

1.773.256,00
Total R$ 7.269.918,00

Tabela Emendas parlamentares destinadas ao IHB 

O Instituto Hospital de Base é instituição reconhecida como Entidade 

ência Social na Área da Saúde. Desta forma, pode usufruir de 

benefícios fiscaisque totalizaram o montante de R$ 10.880.667,25 (Dez milhões 

oitocentos e oitenta mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco 

 
IHB 

Emendas Parlamentares direcionadas ao Instituto 

no Fundo de Saúde da SES-DF, temos: 

 
Data 

Pagamento 

536.336,00 
19/12/2016 

561.657,00 
23/12/2016 

3.999.219,00 
19/12/2016 

399.450,00 
09/03/2018 

1.773.256,00 
09/03/2018 

R$ 7.269.918,00 
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No entanto, o valor efetivament

de Emendas Parlamentares, totalizou o valor de R$ 2.709.042,00 (Dois milhões, 

setecentos e nove mil, quarenta e dois reais) durante o exercício de 2018. As 

emendas associadas à Média e Alta Complexidade (MAC) nã

recursos transferidos ao IHB.

Comparativo e evolução dos custos Hospital de Base de Brasília

Abaixo, gráfico comparativo apresentando evolução de custos relacionado 
pessoal, custeio e custo total ao longo dos últimos 5 anos

Gráfico – Evolução dos custos 2014 a 2018 (HBDF e IHB)

 

427.403,9 

193.120,7 

620.524,7 

-

100.000,0 

200.000,0 

300.000,0 

400.000,0 

500.000,0 

600.000,0 

700.000,0 

2014
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No entanto, o valor efetivamente transferido para o IHB associado 

de Emendas Parlamentares, totalizou o valor de R$ 2.709.042,00 (Dois milhões, 

setecentos e nove mil, quarenta e dois reais) durante o exercício de 2018. As 

Média e Alta Complexidade (MAC) não fizeram parte dos 

recursos transferidos ao IHB. 

Comparativo e evolução dos custos Hospital de Base de Brasília

Abaixo, gráfico comparativo apresentando evolução de custos relacionado 
pessoal, custeio e custo total ao longo dos últimos 5 anos (em milhõe

Evolução dos custos 2014 a 2018 (HBDF e IHB) 

 

 

442.215,3 454.937,3 434.669,0 

193.120,7 158.867,1 141.673,1 152.263,6 

620.524,7 601.082,4 596.610,4 586.932,7 

2015 2016 2017

Pessoal Custeio outros Custo Total

e transferido para o IHB associado a valores 

de Emendas Parlamentares, totalizou o valor de R$ 2.709.042,00 (Dois milhões, 

setecentos e nove mil, quarenta e dois reais) durante o exercício de 2018. As 

o fizeram parte dos 

Comparativo e evolução dos custos Hospital de Base de Brasília  

Abaixo, gráfico comparativo apresentando evolução de custos relacionado à 
(em milhões de reais): 

 

 

417.912,9 

152.263,6 163.719,8 

586.932,7 581.632,7 

2018
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Demonstrações financeiras 2018 

Balanço Patrimonial 

  Ativo   

Circulante 

 
Disponível 

  
Depósitos Bancários a vista 

  
Aplicações Liquidez imediata 

   

 
Outros Créditos 

  
Recursos Fundo Saúde DF 

  
Outras Receitas a Receber 

  
Adiantamentos a Fornecedores 

  
Adiantamento a Funcionários 

  
Tributos a Recuperar 

  
Outros Créditos 

 

  
160.529.744,88  

 
Passivo 

     
47.193.181,65  

  
Circulante 

        
2.189.836,30  

   
Fornecedores 

              
54.809,61  

    
Fornecedores Nacionais 

        
2.135.026,69  

     

    
Obrigações Tributárias 

     
26.064.093,15  

    
Impostos e Contribuições a Recolher 

     
25.327.855,68  

    
Tributos Retidos a Recolher 

           
196.869,90  

     
 

           
339.730,31  

   
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

                
5.952,29  

    
Obrigações com Pessoal 

           
176.600,85  

    
Obrigações Previdenciárias 

              
17.084,12  

    
Provisões 
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160.529.744,88  
       
38.896.165,45  
       
26.188.744,05  
       
26.188.744,05  

          
2.196.094,41  
         
1.165.293,22  
         
1.030.801,19  

 
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 

       
10.469.442,40  
         
4.952.528,09  
         
1.068.967,64  
         
4.447.946,67  
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Estoques 

  
Estoques Diversos 

   
Não Circulante 

 
Realizável a Longo Prazo 

  
Contrato de Gestão IHB/SES 

   

 
Imobilizado 

  
Bens em Operação 

  
(-) Depreciação / Amortização 

    

 

Gráfico

 

           
18.939.252,20  

   
Outras Obrigações 

     
18.939.252,20  

    
Contas a Pagar 

         
113.336.563,23  

  
Não Circulante 

   
105.666.208,84  

   
Obrigações a Longo Prazo 

   
105.666.208,84  

    
Contrato de Gestão IHB/SES 

              
7.670.354,39  

  
Patrimônio Social 

        
8.028.765,63  

   
Superávits / (-) Déficits Acumulados 

-          
358.411,24  

    
(-) Despesas pré-operacionais 

     
Resultado do Exercício 

Gráfico – Balanço Patrimonial (janeiro a dezembro de 2018) 
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41.884,59  
               
41.884,59  

     
105.666.208,84  
    
105.666.208,84  
    
105.666.208,84  

        
15.967.370,59  
       
15.967.370,59  
-                      
80,00  
       
15.967.450,59  
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Demonstração do Resultado do Exercício 

Receitas 
    
141.910.406,13 

Repasse financeiro SES 
    
587.054.458,01 

(-) Dedução folha pagamento 
servidores 

-   
373.639.045,78 

(-) Dedução medicamentos e insumos 
-     
72.725.952,64 

Receita Repasse Financeiro Líquido 
    
140.689.459,59 

Rendimentos com aplicações 
financeiras            478.756,92 
Receita Doação para Aniversário IHB              
Receita de Convênio            268.865,74 
Receita Patrocínio / Doação              
Multa de Biblioteca                   
Refeições do Refeitório                     
Amostra Grátis            294.150,77 
Bonificação / Doação  / Brinde              
Total Outras Receitas         1.220.946,54 

 

141.910.406,13  Custos e Despesas 

587.054.458,01  
100,0

% Custo de medicamentos e insumos 

373.639.045,78  -63,6% Despesas com Pessoal 

72.725.952,64  -12,4% Despesas Gerais 
Serviços de Terceiros 

140.689.459,59  24,0% Despesas com Refeições 

Manutenção edifícios 

478.756,92  Manutenção máquina e equipamentos
             41.000,00  Manutenção equipamentos de informática

268.865,74  Programa Software 
             53.442,20  Manutenção equipamento med. Hospitalar
                  469,00  Água/Telecomunicações/Correio 
                    68,30  Honorários Contábeis 

294.150,77  Depreciações e Amortizações 
             84.193,61  Material de uso e consumo 

1.220.946,54  Material gráfico, plotagem, plantas 
Outras Despesas (cartório, reparos, 

conduções) 
Despesas com viagens 
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125.942.955,54  

100,0
% 

      41.514.930,43  33,0% 

      51.710.138,98  41,1% 

      16.093.736,37  12,8% 

        7.157.891,90  5,7% 

        1.659.353,47  1,3% 

utenção máquina e equipamentos         1.276.249,90  1,0% 

Manutenção equipamentos de informática              34.497,20  0,0% 

        2.177.803,45  1,7% 

Manutenção equipamento med. Hospitalar         2.238.736,84  1,8% 
           528.652,60  0,4% 

           433.125,00  0,3% 

           358.411,24  0,3% 

             17.491,06  0,0% 

           175.150,71  0,1% 

             15.509,76  0,0% 

             16.921,80  0,0% 
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Receita de inscrição processo seletivo            554.280,00 
(-) Serviço inscrição processo seletivo -          554.280,00 
Total Receitas Processo Seletivo                           

Superávit / (Déficit) Contábil
 

Observação: O Resultado do Exercício, no valor de R$ 15.967.450,59 (Quinze milhões, novecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e 

cinqüenta reais e cinqüenta e nove centavos) tem efeito contábil. Do ponto de vista financeiro, os valore

(Ativo Circulante), no valor de R$ 18.939.252,20 (Dezoito milhões, novecentos e trinta e nove mil, duzentos e 

vinte centavos), foram liquidados financeiramente dentro dos prazos de pagamento previstos no

 

554.280,00  Assessoria Recrutamento e Seleção 
554.280,00  Lanches e refeições 

                          -    Despesas com Eventos  

Despesas com Eventos (Aniversário IHB)
Despesas Financeiras (IRRF, IOF) 
Bens de pequeno valor 
Locação de máquinas e equipamentos

Superávit / (Déficit) Contábil                                                            15.967.450,59 

O Resultado do Exercício, no valor de R$ 15.967.450,59 (Quinze milhões, novecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e 

e nove centavos) tem efeito contábil. Do ponto de vista financeiro, os valore

(Ativo Circulante), no valor de R$ 18.939.252,20 (Dezoito milhões, novecentos e trinta e nove mil, duzentos e 

vinte centavos), foram liquidados financeiramente dentro dos prazos de pagamento previstos no Regulamento de Compras do Instituto.
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           113.083,20  0,1% 

             38.352,25  0,0% 

             30.594,58  0,0% 

IHB)              37.048,15  0,0% 

           113.049,07  0,1% 

           130.739,96  0,1% 

Locação de máquinas e equipamentos              71.487,62  0,1% 

967.450,59      

O Resultado do Exercício, no valor de R$ 15.967.450,59 (Quinze milhões, novecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e 

e nove centavos) tem efeito contábil. Do ponto de vista financeiro, os valores contabilizados em Estoque 

(Ativo Circulante), no valor de R$ 18.939.252,20 (Dezoito milhões, novecentos e trinta e nove mil, duzentos e cinqüenta e dois reais e 

Regulamento de Compras do Instituto. 
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Do Contrato de Gestão

Metas de produção 

 Neste capítulo são apre
contratualizadas para o ano de 2018
do ano. Em sua maioria, as metas baseiam
bases oficiais do DATASUS, exceto pela produção c
dados do sistema de gestão hospitalar
referentes ao mês de dezembro
preliminarmente, estão atualizados de acordo com as bases oficiais 
encontrados no quadro consolidado das metas de produção ao final deste capítulo.

Quanto aos gráficos apresentados neste relatório, além dos resultados 
mensais, apresentamos uma comparação em relação à meta estabelecida 
inicialmente de forma line
para cada mês do ano 
sazonalidades, particularidades, eventos (como 
nacionais) e tendências ao longo do ano
momentos específicos. 

Com relação aos resultados aqui publicados, a análise 
somente aos resultados de 2018, ocasião onde 
resultados do ano de 2017
desempenho da produção do hospital.

Internações cirúrgicas e clínicas

 Conforme apurado nos relatórios quadrimestrais de avaliação a produção 
relacionada às internações clínicas e cirúrgicas apresentou resultados baixos no 
primeiro quadrimestre, motivados principalmente pelo cenário encontrado pelo IHB. 
Havia déficit de pessoas, leitos bloqueados e necessidade de revisão 
procedimentos administrativos e finalístico
de forma a ampliar a capacidade do hospital de oferecer vagas de internação
partir de abril, com a suspensão do processo judicial que impedia a contratação de 
pessoal aprovado no processo seletivo realizado pelo IHB,
dos processos de faturamen
a produção apresentou melhoria significativa dos resultados. No período entre maio 
e outubro o hospital apresentou número superior a 2.000 internações com picos 
superiores a 3.000 internações/mês. É 
publicado pelo DATASUS se refere ao processamento de internações faturadas no 
período. Esse número é impactado pela demanda de acesso aos serviços do 
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Do Contrato de Gestão  

Neste capítulo são apresentados os resultados, das metas de produção 
contratualizadas para o ano de 2018, referentes aos serviços assistenciais

. Em sua maioria, as metas baseiam-se nos resultados produzidos pelas 
bases oficiais do DATASUS, exceto pela produção cirúrgica (que observa a base de 
dados do sistema de gestão hospitalar) e as de ensino e pesquisa

dezembro, que no 3º relatório quadrimestral foram publicados 
preliminarmente, estão atualizados de acordo com as bases oficiais 

no quadro consolidado das metas de produção ao final deste capítulo.

Quanto aos gráficos apresentados neste relatório, além dos resultados 
mensais, apresentamos uma comparação em relação à meta estabelecida 
inicialmente de forma linear, dividindo o valor da meta anual em igual proporção 

 ainda que metas lineares não levem em consideração 
particularidades, eventos (como Copa do Mundo e 

) e tendências ao longo do ano, que possam interferir no desempenho em 

Com relação aos resultados aqui publicados, a análise pode não se prender
somente aos resultados de 2018, ocasião onde poderão ser comparados aos 

do ano de 2017 de forma a avaliar as tendências e variações de 
desempenho da produção do hospital. 

Internações cirúrgicas e clínicas  

Conforme apurado nos relatórios quadrimestrais de avaliação a produção 
às internações clínicas e cirúrgicas apresentou resultados baixos no 

ro quadrimestre, motivados principalmente pelo cenário encontrado pelo IHB. 
Havia déficit de pessoas, leitos bloqueados e necessidade de revisão 

administrativos e finalísticos que necessitavam de ações urgentes 
ampliar a capacidade do hospital de oferecer vagas de internação

om a suspensão do processo judicial que impedia a contratação de 
processo seletivo realizado pelo IHB, juntamente

dos processos de faturamento hospitalar e a abertura de leitos outrora bloqueados, 
a produção apresentou melhoria significativa dos resultados. No período entre maio 
e outubro o hospital apresentou número superior a 2.000 internações com picos 
superiores a 3.000 internações/mês. É importante salientar que o número 
publicado pelo DATASUS se refere ao processamento de internações faturadas no 

. Esse número é impactado pela demanda de acesso aos serviços do 

das metas de produção 
aos serviços assistenciais, ao longo 

se nos resultados produzidos pelas 
que observa a base de 

de ensino e pesquisa. Os dados 
º relatório quadrimestral foram publicados 

preliminarmente, estão atualizados de acordo com as bases oficiais e podem ser 
no quadro consolidado das metas de produção ao final deste capítulo. 

Quanto aos gráficos apresentados neste relatório, além dos resultados 
mensais, apresentamos uma comparação em relação à meta estabelecida 

ar, dividindo o valor da meta anual em igual proporção 
ainda que metas lineares não levem em consideração 

Copa do Mundo e eleições 
rferir no desempenho em 

pode não se prender 
comparados aos 
e variações de 

Conforme apurado nos relatórios quadrimestrais de avaliação a produção 
às internações clínicas e cirúrgicas apresentou resultados baixos no 

ro quadrimestre, motivados principalmente pelo cenário encontrado pelo IHB. 
Havia déficit de pessoas, leitos bloqueados e necessidade de revisão de processos e 

que necessitavam de ações urgentes 
ampliar a capacidade do hospital de oferecer vagas de internação. A 

om a suspensão do processo judicial que impedia a contratação de 
juntamente à mudança 

abertura de leitos outrora bloqueados, 
a produção apresentou melhoria significativa dos resultados. No período entre maio 
e outubro o hospital apresentou número superior a 2.000 internações com picos 

importante salientar que o número 
publicado pelo DATASUS se refere ao processamento de internações faturadas no 

. Esse número é impactado pela demanda de acesso aos serviços do 
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hospital e à capacidade de processamento dos instrumentos de faturamento
hospitalar relativos as internação.

A análise da produção no ano
internações clínicas no IHB em relação a 2017
relação ao mesmo período 
1.318 internações/mês em 2018, contra 1.146 internações/mês em 2017 no período. 
Já para as internações cirúr
contra 698 internações mês em 2017. 
a casa de 1.770 internações de junho a agosto, resultados que não foram 
alcançados pelo HBDF em nenhuma medição ao longo de 2017. Com relação às 
internações cirúrgicas, o IHB superou a marca de 1.000 internações entre junho e 
agosto, resultado que também não 
realizadas 15.812 internações clínicas e 8.724
24.536 internações dos dois tipos
internações clínicas e cirúrgicas

73
5 96

2

81
6

94
1

48
1 66

5

56
2 70
5

Internações cirúrgicas
Comparativo da produção mensal (2017 x 2018)
Fonte: SIH/Datasus
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hospital e à capacidade de processamento dos instrumentos de faturamento
internação. 

lise da produção no ano, identifica aumento de 15% da quantidade de 
nicas no IHB em relação a 2017e de internações cirúrgicas de 4% em 

relação ao mesmo período do ano passado.A média de internações c
internações/mês em 2018, contra 1.146 internações/mês em 2017 no período. 

Já para as internações cirúrgicas a média de 2018 foi de 727 internações/mês 
tra 698 internações mês em 2017. A quantidade de internações clínicas superou 

internações de junho a agosto, resultados que não foram 
alcançados pelo HBDF em nenhuma medição ao longo de 2017. Com relação às 
internações cirúrgicas, o IHB superou a marca de 1.000 internações entre junho e 
agosto, resultado que também não foi registrado em 2017.No somatório total, foram 

812 internações clínicas e 8.724 internações cirúrgicas
dos dois tipos em 2018. Em 2017 o número foi de 22.120 

clínicas e cirúrgicas. 
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hospital e à capacidade de processamento dos instrumentos de faturamento 

da quantidade de 
de internações cirúrgicas de 4% em 

o ano passado.A média de internações clínicas foi de 
internações/mês em 2018, contra 1.146 internações/mês em 2017 no período. 

internações/mês 
clínicas superou 

internações de junho a agosto, resultados que não foram 
alcançados pelo HBDF em nenhuma medição ao longo de 2017. Com relação às 
internações cirúrgicas, o IHB superou a marca de 1.000 internações entre junho e 

No somatório total, foram 
internações cirúrgicas, somando 

2017 o número foi de 22.120 
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Metas de produção cirúrgica

Cirurgias programadas  

 Em comparação aos resultados do ano anterior, o aumento em 2018 (5.013 
cirurgias) foi de 27% em comparação 
mais no período. Cabe ressaltar que
produção mensal de cirurgias eletivas em comparação a
conforme gráfico abaixo: 
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Metas de produção cirúrgica  

 

os resultados do ano anterior, o aumento em 2018 (5.013 
cirurgias) foi de 27% em comparação a 2017 (3.961 cirurgias), com 1.052 cirurgias a 

ais no período. Cabe ressaltar que, a partir do mês de maio, o IHB supera a 
rgias eletivas em comparação ao mesmo período de
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os resultados do ano anterior, o aumento em 2018 (5.013 
com 1.052 cirurgias a 

a partir do mês de maio, o IHB supera a 
mesmo período de 2017 
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É perceptível também que, a 
pessoal por processo seletivo que havia sido bloqueado judicialmente até abril
abastecimento adequado de 
aquisição de equipamentos e adequações de estrutura no centro cirúrgico,
produção apresentou um 
todos os meses avaliados superou a produção registrada no ano anterior.

Cirurgias não-programadas 

A produção relacionada às cirurgias não progra
contrato de gestão1, embora não seja uma meta propriamente dita, compõe a meta 
de produção total de cirurgias realizadas no hospital. Dada a característica de 
atendimento de todas as urgências que chegam à porta do hospital, t
cirurgias de caráter emergencial 
número de cirurgias não programadas
comportamento do bloco cirúrgico do hospital

Em comparação com os resultados do ano anterior, 
similares durante os meses ao longo do ano 

                                                          

1O contrato de Gestão aponta que a meta traçada, neste caso, caracteriza
referência de produção, do que uma meta propriamente dita, já que todos os pacientes recebidos pelo IHBDF que 
necessitarem de cirurgias não programadas deverão ser atendidos, podendo esta demanda ser maior ou menor 
que o valor de referência aqui apontado.
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el também que, a partir de maio após a liberação para a
pessoal por processo seletivo que havia sido bloqueado judicialmente até abril
abastecimento adequado de materiais médico-hospitalares e medicamentos, 
aquisição de equipamentos e adequações de estrutura no centro cirúrgico,
produção apresentou um grande salto de desempenho. Desde então, o IHB em 
todos os meses avaliados superou a produção registrada no ano anterior.

programadas  

A produção relacionada às cirurgias não programadas, conforme salientado no 
, embora não seja uma meta propriamente dita, compõe a meta 

de produção total de cirurgias realizadas no hospital. Dada a característica de 
todas as urgências que chegam à porta do hospital, t

emergencial devem ser realizadas pelo IHBDF 
ro de cirurgias não programadas é um importante referencial

comportamento do bloco cirúrgico do hospital.  

Em comparação com os resultados do ano anterior, há variação, com resultados 
similares durante os meses ao longo do ano conforme gráfico abaixo:

                   

O contrato de Gestão aponta que a meta traçada, neste caso, caracteriza-se mais como um valor
referência de produção, do que uma meta propriamente dita, já que todos os pacientes recebidos pelo IHBDF que 

de cirurgias não programadas deverão ser atendidos, podendo esta demanda ser maior ou menor 
que o valor de referência aqui apontado. 
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a contratação de 
pessoal por processo seletivo que havia sido bloqueado judicialmente até abril, 

hospitalares e medicamentos,  
aquisição de equipamentos e adequações de estrutura no centro cirúrgico,a 

grande salto de desempenho. Desde então, o IHB em 
todos os meses avaliados superou a produção registrada no ano anterior. 

conforme salientado no 
, embora não seja uma meta propriamente dita, compõe a meta 

de produção total de cirurgias realizadas no hospital. Dada a característica de 
todas as urgências que chegam à porta do hospital, todas as 

 sendo assim, o 
referencial para o 

á variação, com resultados 
conforme gráfico abaixo: 

se mais como um valor-base, de 
referência de produção, do que uma meta propriamente dita, já que todos os pacientes recebidos pelo IHBDF que 

de cirurgias não programadas deverão ser atendidos, podendo esta demanda ser maior ou menor 
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Cirurgias totais  

 A soma das produções de cirurgias programadas e não programadas 
representa o total de cirurgias a serem realizadas no ano de 2018. Conf
detalhado anteriormente 
dependem da demanda de urgências recebidas pelo hospital
espera um número maior de cirurgias pr
resultado que desde o final do 1º quadrimestre
pelo Instituto. A produção cirúrgica do hospital
2º quadrimestre e uma consolidação nos últimos quatro me
acima da casa das oitocentas
queda no mês de dezembro
cirurgias programadas que em dezembro, 

Em comparação com os r
em comparação com 2017 (
maio superou em todos os meses a marca de 700 cirurgias realizadas por mês. A 
produção média foi de 692 cirurgias/mês cont
mesmo período, conforme gráfico abaixo:
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A soma das produções de cirurgias programadas e não programadas 
o total de cirurgias a serem realizadas no ano de 2018. Conf

 a produção relativa às cirurgias não programadas
de urgências recebidas pelo hospital, razão pela qual 

um número maior de cirurgias programadas em relação às 
que desde o final do 1º quadrimestres e confirma como 

produção cirúrgica do hospital apresentou salto de desempenho no 
2º quadrimestre e uma consolidação nos últimos quatro meses do ano,

oitocentas cirurgias de setembro a novembro, 
queda no mês de dezembro (721 cirurgias), em sua maior parte na demanda de 
cirurgias programadas que em dezembro, apresentou ligeira queda. 

resultados do ano anterior, o aumento em 2018 
em comparação com 2017 (8.459 em 2018 contra 8.033 em 2017). O IHB a partir de 
maio superou em todos os meses a marca de 700 cirurgias realizadas por mês. A 
produção média foi de 692 cirurgias/mês contra 669 cirurgias/mês de 2017 no 
mesmo período, conforme gráfico abaixo: 
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A soma das produções de cirurgias programadas e não programadas 
o total de cirurgias a serem realizadas no ano de 2018. Conforme já 

cirurgias não programadas 
razão pela qual se 

ogramadas em relação às de urgência, 
 padrão atingido 

apresentou salto de desempenho no 
ses do ano, sempre 

de setembro a novembro, com pequena 
, em sua maior parte na demanda de 

 

no anterior, o aumento em 2018 foi de 3% 
O IHB a partir de 

maio superou em todos os meses a marca de 700 cirurgias realizadas por mês. A 
ra 669 cirurgias/mês de 2017 no 
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Cabe salientar que os valores do total de cirurgias realizadas no 1º 
quadrimestre foram corrigidos após avaliação da base dados. O gap entre a
interna e o apresentado 
conforme citado no relatório anterior o que permitiu rever a produção e adequar os 
valores. Em alinhamento com a comissão de avaliação do contrato, o IHB tomou o 
cuidado de verificar as evoluções e descrições 
somente aqueles prontuários cujas informações estivessem completas, tivessem os 
status das cirurgias devidamente atualizados.

Metas de produção ambulatorial

Consultas de nível superior na atenção especializada 

Apesar do viés de queda, apresentado no último quadrimestre, a prod
registrou resultado acima da meta linear traçada
março. A queda da produção era esperada por tratar
observado no ano anterior. Em especial, nos dois últimos meses do ano, a 
sazonalidade tende a interferir nos resultados avaliados.

A quantidade de consultas de profissionais de nível superior na atenção 
especializada saltou de 27.111 em 201
aumento de 35% no período. Em 11 dos 12 meses do período de avaliação, o IHB 
apresentou produção maior que o HBDF em 2017. O melhor resultado do IHB foi em 
maio (3.861), 45% maior em comparação ao melhor resultado no 
superando desde março 
período. 
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Cabe salientar que os valores do total de cirurgias realizadas no 1º 
quadrimestre foram corrigidos após avaliação da base dados. O gap entre a

 nos relatórios do sistema teve sua razão identificada, 
conforme citado no relatório anterior o que permitiu rever a produção e adequar os 
valores. Em alinhamento com a comissão de avaliação do contrato, o IHB tomou o 
cuidado de verificar as evoluções e descrições cirúrgicas de modo a garantir que 
somente aqueles prontuários cujas informações estivessem completas, tivessem os 
status das cirurgias devidamente atualizados. 

Metas de produção ambulatorial  

de nível superior na atenção especializada  

Apesar do viés de queda, apresentado no último quadrimestre, a prod
acima da meta linear traçada (2.501 consultas) desde o mês de 

. A queda da produção era esperada por tratar-se de comportamento já 
observado no ano anterior. Em especial, nos dois últimos meses do ano, a 
sazonalidade tende a interferir nos resultados avaliados. 

A quantidade de consultas de profissionais de nível superior na atenção 
especializada saltou de 27.111 em 2017 para 36.685 em 2018 representando um 

no período. Em 11 dos 12 meses do período de avaliação, o IHB 
apresentou produção maior que o HBDF em 2017. O melhor resultado do IHB foi em 

maior em comparação ao melhor resultado no 
 a produtividade mensal registrada em 2017 no mesmo 
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Cabe salientar que os valores do total de cirurgias realizadas no 1º 
quadrimestre foram corrigidos após avaliação da base dados. O gap entre a coleta 

sistema teve sua razão identificada, 
conforme citado no relatório anterior o que permitiu rever a produção e adequar os 
valores. Em alinhamento com a comissão de avaliação do contrato, o IHB tomou o 

cirúrgicas de modo a garantir que 
somente aqueles prontuários cujas informações estivessem completas, tivessem os 

Apesar do viés de queda, apresentado no último quadrimestre, a produção 
(2.501 consultas) desde o mês de 

omportamento já 
observado no ano anterior. Em especial, nos dois últimos meses do ano, a 

A quantidade de consultas de profissionais de nível superior na atenção 
em 2018 representando um 

no período. Em 11 dos 12 meses do período de avaliação, o IHB 
apresentou produção maior que o HBDF em 2017. O melhor resultado do IHB foi em 

maior em comparação ao melhor resultado no ano anterior, 
a produtividade mensal registrada em 2017 no mesmo 
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Consultas médicas na atenção especializada 

O número de consultas médicas mostrou 
com a chegada do fim do ano nos meses de novembro e dezembro. Conforme já 
diagnosticado e descrito no
à utilização do sistema de gestão hospitalar que aprese
relatórios de produção, o que acaba 
informações e atuar de forma ágil na gestão das clínicas e d
resultados esperados, e também a má utilização do sistema interferem nos 
números. Em 2018 foram registradas 233.034 consultas médicas no IHB em 2018.

A comparação mensal da produção em relação ao ano de 2017 segue no gráfico 
abaixo: 
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Consultas médicas na atenção especializada  

O número de consultas médicas mostrou oscilação ao longo do ano 
com a chegada do fim do ano nos meses de novembro e dezembro. Conforme já 
diagnosticado e descrito nos 2º e 3º relatório quadrimestral, as dificuldades 

utilização do sistema de gestão hospitalar que apresenta inconsistências nos 
relatórios de produção, o que acaba comprometendo a capacidade de avaliar as 

e atuar de forma ágil na gestão das clínicas e de forma a garantir os 
, e também a má utilização do sistema interferem nos 

Em 2018 foram registradas 233.034 consultas médicas no IHB em 2018.

A comparação mensal da produção em relação ao ano de 2017 segue no gráfico 
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 queda esperada 
com a chegada do fim do ano nos meses de novembro e dezembro. Conforme já 

s dificuldades quanto 
nta inconsistências nos 

comprometendo a capacidade de avaliar as 
forma a garantir os 

, e também a má utilização do sistema interferem nos 
Em 2018 foram registradas 233.034 consultas médicas no IHB em 2018. 

A comparação mensal da produção em relação ao ano de 2017 segue no gráfico 
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Procedimentos de média e alta complex
cirúrgicos  

Conforme detalhado no 3º relatório quadrimestral, a
procedimentos de média e alta complexidade
agosto,estabilização em patamares bem abai
o mesmo comportamento registrado no caso dos procedimentos cirúrgicos
análises ao longo do último quadrimestre
trabalho já divulgado anteriormente na última prestação de contas 
evidenciou um superdime
problemas com registros dos procedimentos
dados e a avaliação em si
citadas. A seguir segue a produção mensal regist
procedimentos cirúrgicos em 2018:

Metas de produção de urgência

Além de apresentar resultados 
resultados em comparação com o ano anterior evidencia
capacidade de atendimento. A quantidade de atendimentos de urgência saltou de 
193.748 em 2017 para 242.
meses do período de avaliação, o IHB apresentou produção maior que em 2017
melhor resultado do IHB foi em agosto 
melhor resultado no ano anterior. Abaixo, gráfico comparativo da produção mensal 
para atendimentos de urgência:
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Procedimentos de média e alta complexidade (MAC) e Procedimentos 

Conforme detalhado no 3º relatório quadrimestral, a 
procedimentos de média e alta complexidade apresentada partir do mês de 

estabilização em patamares bem abaixo da produção ao longo do ano tendo 
mesmo comportamento registrado no caso dos procedimentos cirúrgicos

análises ao longo do último quadrimestre, em diagnóstico realizado por grupo de 
já divulgado anteriormente na última prestação de contas 

evidenciou um superdimensionamento de ambas as metas de produção e ainda, 
problemas com registros dos procedimentos, acabam por comprometer a base de 
dados e a avaliação em si, sendo necessária a revisão das duas metas de produção 
citadas. A seguir segue a produção mensal registrada para procedimentos MAC e 
procedimentos cirúrgicos em 2018: 

Metas de produção de urgência 

Além de apresentar resultados freqüentemente acima da meta linear os 
resultados em comparação com o ano anterior evidenciam maior demanda e maior 

endimento. A quantidade de atendimentos de urgência saltou de 
193.748 em 2017 para 242.128 em 2018. Aumento de 25% no período. Em 10 dos 12 
meses do período de avaliação, o IHB apresentou produção maior que em 2017
melhor resultado do IHB foi em agosto (27.306), 46% maior em comparação ao 
melhor resultado no ano anterior. Abaixo, gráfico comparativo da produção mensal 
para atendimentos de urgência: 
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 produção de 
a partir do mês de 

xo da produção ao longo do ano tendo 
mesmo comportamento registrado no caso dos procedimentos cirúrgicos. As 

realizado por grupo de 
já divulgado anteriormente na última prestação de contas quadrimestral 

nsionamento de ambas as metas de produção e ainda, 
acabam por comprometer a base de 

sendo necessária a revisão das duas metas de produção 
rada para procedimentos MAC e 

acima da meta linear os 
maior demanda e maior 

endimento. A quantidade de atendimentos de urgência saltou de 
8 em 2018. Aumento de 25% no período. Em 10 dos 12 

meses do período de avaliação, o IHB apresentou produção maior que em 2017. O 
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Metas de desempenho

O processo de geração e coleta de informações 
desempenho permite hoje avaliar cenários e definir ações de forma mais segura e 
eficiente. Ainda há desafios para a medição de alguns indicadores esperados para o 
ano de 2018, pois ainda há dificuldade de geração adequada de
Espera-se que com a implantação do novo sistema de gestão hospitalar em 2019, o 
IHB possa automatizar a geração, coleta e das informações permitindo ainda mais 
controle e monitoramento das metas qualitativas do hospital.

Taxa de ocupação hospitalar 

Conforme informado nos relatórios anteriores, 
pessoal e pleno abastecimento
evidenciando ainda uma alta demanda pelos serviços da rede pública
nos meses de novembro e dezembro 
para o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB). 
pediatria passou por adequações pontuais com o objetivo de receber outras 
especialidades aumentando a capacidade de atendimento às mesmas
desempenho esteve constantemente acim
gráfico com o percentual de ocupação hospitalar por mês em 2018.

Em valor consolidado, a taxa de ocupação hospitalar do IHB em 2018 foi de 

Média de Permanência Hospitalar 

A Média de Permanência Hospitalar (MPH) 
resultados no primeiro semestre e estabilização a partir de agosto, ficando de
acordo com a meta estabelecida
permanência, indicando que o hospital conseguiu me
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Metas de desempenho  

O processo de geração e coleta de informações para geração dos indicadores de 
desempenho permite hoje avaliar cenários e definir ações de forma mais segura e 
eficiente. Ainda há desafios para a medição de alguns indicadores esperados para o 
ano de 2018, pois ainda há dificuldade de geração adequada de

se que com a implantação do novo sistema de gestão hospitalar em 2019, o 
IHB possa automatizar a geração, coleta e das informações permitindo ainda mais 
controle e monitoramento das metas qualitativas do hospital. 

pitalar (TOH) 

Conforme informado nos relatórios anteriores, o hospital operou em sua capacidade 
abastecimento hospitalar chegando a 96% de ocupação 

alta demanda pelos serviços da rede pública
nos meses de novembro e dezembro após transferência da unidade de pediatria 
para o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB). O andar outrora da 
pediatria passou por adequações pontuais com o objetivo de receber outras 
especialidades aumentando a capacidade de atendimento às mesmas
desempenho esteve constantemente acima da meta ao longo do ano. A seguir 
gráfico com o percentual de ocupação hospitalar por mês em 2018. 

Em valor consolidado, a taxa de ocupação hospitalar do IHB em 2018 foi de 

Média de Permanência Hospitalar (MPH) 

A Média de Permanência Hospitalar (MPH) em 2018 apresentou 
no primeiro semestre e estabilização a partir de agosto, ficando de

acordo com a meta estabelecida (14 dias), sempre entre 12 
do que o hospital conseguiu melhorias na prestação do 
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para geração dos indicadores de 
desempenho permite hoje avaliar cenários e definir ações de forma mais segura e 
eficiente. Ainda há desafios para a medição de alguns indicadores esperados para o 
ano de 2018, pois ainda há dificuldade de geração adequada de alguns dados. 

se que com a implantação do novo sistema de gestão hospitalar em 2019, o 
IHB possa automatizar a geração, coleta e das informações permitindo ainda mais 

erou em sua capacidade 
ocupação em outubro 

alta demanda pelos serviços da rede pública, com queda 
da unidade de pediatria 

O andar outrora da 
pediatria passou por adequações pontuais com o objetivo de receber outras 
especialidades aumentando a capacidade de atendimento às mesmas. O 

ao longo do ano. A seguir 
 

 

Em valor consolidado, a taxa de ocupação hospitalar do IHB em 2018 foi de 89%. 

apresentou variação de 
no primeiro semestre e estabilização a partir de agosto, ficando de 

 e 13 dias de 
lhorias na prestação do 
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serviço, na renovação de seu
suspensão de cirurgias que impactaram 
pacientes na internação. 
seguir: 

Em valor consolidado, a média de permanência hospitalar do IHB em 2018 foi de 
13,6 dias. 

Índice de Intervalo de Substituição

Por ser uma medida que relaciona 
permanência, é um indicador 
registrou alterações, como foi o caso 
aumento da taxa de ocupação
demanda, o tempo de intervalo de substituição de leitos caiu, conforme resultados 
do gráfico a seguir: 
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o de seus leitos de forma mais adequada e queda nas
que impactaram também no tempo de permanência dos 

pacientes na internação. Os números registrados estão presentes no gráfico a 

, a média de permanência hospitalar do IHB em 2018 foi de 

Índice de Intervalo de Substituição (IIH) 

Por ser uma medida que relaciona a taxa de ocupação com a média de 
é um indicador sofreu impacto quando uma de suas variáveis 

, como foi o caso nos meses de junho a outubro com o grande 
ocupação no período. Naturalmente com o hospital cheio e alta 

demanda, o tempo de intervalo de substituição de leitos caiu, conforme resultados 
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queda nas taxas de 
também no tempo de permanência dos 

estão presentes no gráfico a 

 

, a média de permanência hospitalar do IHB em 2018 foi de 

a taxa de ocupação com a média de 
uma de suas variáveis 

os meses de junho a outubro com o grande 
Naturalmente com o hospital cheio e alta 

demanda, o tempo de intervalo de substituição de leitos caiu, conforme resultados 
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Em valor consolidado, o índice de intervalo de substituição do IHB em 2018 foi de 
1,68 dias. 

Índice de Renovação de Leitos Hospitalares

O giro de leitos no hospital 
os cinco primeiros meses e o restante
no hospital em termos de infraestrutura, abastecimento, disponibilização de pessoal 
e principalmente pelos novos processos de trabalho e de gestão do cuidado 
implementados o hospital conseguiu sucessivamente manter índice superior a 
pontos de junho ao fim do ano, momento em que o hospital operou com capacidade 
plena, com substituição rápida de le
nos menores patamares do ano e ocupação alta. A consolidação indica também que 
com a permanência média próxima dos 14 dias, 
dos dois pacientes/leito/mês, o que pode ser considera
resposta à renovação de leitos possíve
conseqüência a necessidade de revisão da meta estabelecida. Consideradas as 
variáveis que envolvem esse tipo de medida, a meta é considerada 
superdimensionada. 

Os números registrados no período 
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índice de intervalo de substituição do IHB em 2018 foi de 

Índice de Renovação de Leitos Hospitalares 

no hospital ao longo do ano registrou baixa produção distinta entre 
nco primeiros meses e o restante do ano. Após todas as melhorias implantadas 

no hospital em termos de infraestrutura, abastecimento, disponibilização de pessoal 
nte pelos novos processos de trabalho e de gestão do cuidado 

implementados o hospital conseguiu sucessivamente manter índice superior a 
pontos de junho ao fim do ano, momento em que o hospital operou com capacidade 

com substituição rápida de leitos, giro dos mesmos, média de permanência 
nos menores patamares do ano e ocupação alta. A consolidação indica também que 
com a permanência média próxima dos 14 dias, Não há como o IRLH superar

pacientes/leito/mês, o que pode ser considerado melhor
resposta à renovação de leitos possível com as variáveis apresentadas e por 

necessidade de revisão da meta estabelecida. Consideradas as 
variáveis que envolvem esse tipo de medida, a meta é considerada 

Os números registrados no período estão expostos no gráfico a seguir
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índice de intervalo de substituição do IHB em 2018 foi de 

registrou baixa produção distinta entre 
do ano. Após todas as melhorias implantadas 

no hospital em termos de infraestrutura, abastecimento, disponibilização de pessoal 
nte pelos novos processos de trabalho e de gestão do cuidado 

implementados o hospital conseguiu sucessivamente manter índice superior a dois 
pontos de junho ao fim do ano, momento em que o hospital operou com capacidade 

itos, giro dos mesmos, média de permanência 
nos menores patamares do ano e ocupação alta. A consolidação indica também que 

Não há como o IRLH superar a casa 
do melhor capacidade de 

l com as variáveis apresentadas e por 
necessidade de revisão da meta estabelecida. Consideradas as 

variáveis que envolvem esse tipo de medida, a meta é considerada 

estão expostos no gráfico a seguir: 
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Em valor consolidado, o índice de renovação de leitos hospitalares do IHB em 2018 
foi de 2,42 pacientes/leito/mês.

Taxa de Absenteísmo 

A Taxa mensal de absenteísmo 
média ao longo do ano na casa dos 6%.Cabe reiterar que p
não produzidos internamente, a forma de cálculo, atualização da base 
da mesma não podem ser avaliadas pelo Instituto.
“poluição” da base com presença de horas de absenteísmo registradas em casos 
que não deveriam e presença de colaboradores que não estão mais na ativa ou de 
licença no cálculo do indicador. Além disso
medidos para monitoramente adequado, razão pel
não contam com os resultados dos meses de novembro e dezembro.

Como informado anteriormente o IHB
pessoal próprio contratado 
diferentes, a separação foi necessária de forma a garantir que o controle sobre as 
horas de trabalho dos celet
dos resultados. Os percentuais de absenteísmo de pessoal próprio 
limiares hora abaixo, hora 
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Em valor consolidado, o índice de renovação de leitos hospitalares do IHB em 2018 
2,42 pacientes/leito/mês. 

Taxa mensal de absenteísmo manteve o patamar apresentado na sua 
ongo do ano na casa dos 6%.Cabe reiterar que por se tratarem de dados 

não produzidos internamente, a forma de cálculo, atualização da base 
da mesma não podem ser avaliadas pelo Instituto. Análises prévias indicam que há 

presença de horas de absenteísmo registradas em casos 
que não deveriam e presença de colaboradores que não estão mais na ativa ou de 
licença no cálculo do indicador. Além disso, há demora no envio dos valores 
medidos para monitoramente adequado, razão pela qual os valores apresentados 
não contam com os resultados dos meses de novembro e dezembro.

Como informado anteriormente o IHB realizou a medição também para o 
pessoal próprio contratado a partir do 2º quadrimestre. Por se tratarem de bases 

separação foi necessária de forma a garantir que o controle sobre as 
horas de trabalho dos celetistas fosse devidamente avaliado evitando contaminação
os resultados. Os percentuais de absenteísmo de pessoal próprio 

limiares hora abaixo, hora cima de 1% nas medições realizadas. 
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Em valor consolidado, o índice de renovação de leitos hospitalares do IHB em 2018 

manteve o patamar apresentado na sua 
or se tratarem de dados 

não produzidos internamente, a forma de cálculo, atualização da base e integridade 
Análises prévias indicam que há 

presença de horas de absenteísmo registradas em casos 
que não deveriam e presença de colaboradores que não estão mais na ativa ou de 

há demora no envio dos valores 
a qual os valores apresentados 

não contam com os resultados dos meses de novembro e dezembro. 

a medição também para o 
Por se tratarem de bases 

separação foi necessária de forma a garantir que o controle sobre as 
evitando contaminação 

os resultados. Os percentuais de absenteísmo de pessoal próprio variaram em 
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Em valor consolidado pela média, o índice de renovação de leitos hospitalares do 
IHB em 2018 foi de 7,1% para pessoal cedido e 

Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH

O percentual de glosas manteve
doze meses de 2018 meses um pico acima
ações da Gerência de Custos e Faturamento 
desempenho ao longo do ano
resultados ao longo do ano
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Em valor consolidado pela média, o índice de renovação de leitos hospitalares do 
para pessoal cedido e 1,2% para pessoal próprio.

Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH 

O percentual de glosas manteve-se abaixo de 1% (meta pactuada) 
meses um pico acima no mês de dezembro

da Gerência de Custos e Faturamento SUS de forma a retomar o bom 
desempenho ao longo do ano. No consolidado anual o índice foi de 1,2%

ao longo do ano estão dispostos no gráfico abaixo:  
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Em valor consolidado pela média, o índice de renovação de leitos hospitalares do 
para pessoal próprio. 

meta pactuada) em nove dos 
dezembro (2,2motivando 

retomar o bom 
No consolidado anual o índice foi de 1,2%. Os 
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Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas

O percentual de suspensão de cirurgias 
hospital. O cenário encontrado no IHB no 1º quadrimestre era de 
desabastecimentos, apenas 20% das
equipamentos quebrados e em falta e desabastecimento impactaram nas 
suspensões de cirurgias. Com esses problemas sanados e a implantação de novos 
processos de trabalho já detalhados nos relatórios quadrimestrais a produ
centro cirúrgico aumentou bastante e os níveis de suspensão oscilaram até 
estabilizarem nos menores patamares do ano no último quadrimestre
abaixo dos 30% de suspensão
do ano em novembro (2
suspensões cirúrgicas estão detalhadas no g
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Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas 

de suspensão de cirurgias continua sendo um desafio constante 
O cenário encontrado no IHB no 1º quadrimestre era de 

desabastecimentos, apenas 20% das salas de cirurgia em funcionamento, 
equipamentos quebrados e em falta e desabastecimento impactaram nas 
suspensões de cirurgias. Com esses problemas sanados e a implantação de novos 
processos de trabalho já detalhados nos relatórios quadrimestrais a produ
centro cirúrgico aumentou bastante e os níveis de suspensão oscilaram até 
estabilizarem nos menores patamares do ano no último quadrimestre
abaixo dos 30% de suspensão, fato até então inédito no ano, com melhor resultado 

(23%). Os percentuais ao longo do quadrimestre para as 
suspensões cirúrgicas estão detalhadas no gráfico abaixo: 
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um desafio constante do 
O cenário encontrado no IHB no 1º quadrimestre era de 

salas de cirurgia em funcionamento, 
equipamentos quebrados e em falta e desabastecimento impactaram nas 
suspensões de cirurgias. Com esses problemas sanados e a implantação de novos 
processos de trabalho já detalhados nos relatórios quadrimestrais a produção do 
centro cirúrgico aumentou bastante e os níveis de suspensão oscilaram até 
estabilizarem nos menores patamares do ano no último quadrimestre sempre 

, fato até então inédito no ano, com melhor resultado 
Os percentuais ao longo do quadrimestre para as 
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Em valor consolidado, o índice suspensão de cirurgias do IHB em 2018 foi de 
Para entender as melhores maneiras de
necessário avaliar os motivos deque ocasionaram as mesmas. Um dos grande
motivos encontrados estava relacionado 
recusa e de não comparecimento para a internação ou cirurgia, 
contato). Excluindo esses casos não motivados por fatores do próprio hospital
(cerca de 230 suspensões)

Taxa de Faturamento Hospitalar

A estratégia adotada pela
conjunto com a SES/DF, e
faturamento do ano, evitando perdas e garantindo o processamento dentro do m
de competência, surtiu resultados significativos em es
hospitalar. Nos meses de 
meta estabelecida (> 90%) saindo de taxas 
anteriormente eram nulas ou próximas a zero
principalmente pelo período de final de ano e de férias o índice caiu para 1
trabalho trouxe queda no faturamento residual e permitiu ao IHB alcançar 
resultados há muito não registrados na série histórica do hospital. 

A taxa de faturamento ambulatorial 
45%ao longo do ano. Os esforços agora terão foco em garantir patamares de tempo 
de faturamento compatíveis tanto nas internações quanto relacionado à produção 
ambulatorial. A seguir, gráfico com resultados do faturamento 
ambulatorial mensalmente
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Em valor consolidado, o índice suspensão de cirurgias do IHB em 2018 foi de 
Para entender as melhores maneiras de eliminar a suspensão de cirurgias foi 
necessário avaliar os motivos deque ocasionaram as mesmas. Um dos grande
motivos encontrados estava relacionado ao absenteísmo de pacientes (nos casos de 
recusa e de não comparecimento para a internação ou cirurgia, 

esses casos não motivados por fatores do próprio hospital
(cerca de 230 suspensões) a taxa cai para 24%. 

axa de Faturamento Hospitalar 

dotada pela Gerência de Custos e Faturamento SUS
conjunto com a SES/DF, em meados de maio com o objetivo de equalizar o 
faturamento do ano, evitando perdas e garantindo o processamento dentro do m

surtiu resultados significativos em especial no faturamento 
os meses de outubro e novembro o hospital conseguiu se aproximar da 

meta estabelecida (> 90%) saindo de taxas relativas a internações
anteriormente eram nulas ou próximas a zero. Em dezembro, motivado 

elo período de final de ano e de férias o índice caiu para 1
trabalho trouxe queda no faturamento residual e permitiu ao IHB alcançar 
resultados há muito não registrados na série histórica do hospital.  

A taxa de faturamento ambulatorial apresentou resultados sempre superiores a 
esforços agora terão foco em garantir patamares de tempo 

de faturamento compatíveis tanto nas internações quanto relacionado à produção 
A seguir, gráfico com resultados do faturamento 

mensalmente: 
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Internação Ambulatorial

Em valor consolidado, o índice suspensão de cirurgias do IHB em 2018 foi de 27,4%. 
eliminar a suspensão de cirurgias foi 

necessário avaliar os motivos deque ocasionaram as mesmas. Um dos grandes 
ao absenteísmo de pacientes (nos casos de 

recusa e de não comparecimento para a internação ou cirurgia, mesmo após 
esses casos não motivados por fatores do próprio hospital 

Gerência de Custos e Faturamento SUS em 
com o objetivo de equalizar o 

faturamento do ano, evitando perdas e garantindo o processamento dentro do mês 
pecial no faturamento 

outubro e novembro o hospital conseguiu se aproximar da 
internações que 

Em dezembro, motivado 
elo período de final de ano e de férias o índice caiu para 19%. O 

trabalho trouxe queda no faturamento residual e permitiu ao IHB alcançar 

sultados sempre superiores a 
esforços agora terão foco em garantir patamares de tempo 

de faturamento compatíveis tanto nas internações quanto relacionado à produção 
A seguir, gráfico com resultados do faturamento hospitalar e 
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Percentual de Gastos com Pessoal

O percentual de gastos com pessoal, em atendimento ao contrato de gestão deve 
ser mantido inferior a 70% dos gastos do IHB. O resultado foi alcançado desde o 
mês de julho e mantido desde então. Esse dese
financeira responsável e focada na sustentabilidade econômica do Instituto. Abaixo, 
gráfico com os valores em efeito competência

A seguir são apresentados 
produção e desempenho ao longo do ano:
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Percentual de Gastos com Pessoal 

com pessoal, em atendimento ao contrato de gestão deve 
ser mantido inferior a 70% dos gastos do IHB. O resultado foi alcançado desde o 
mês de julho e mantido desde então. Esse desempenho é fruto de uma gestão 
financeira responsável e focada na sustentabilidade econômica do Instituto. Abaixo, 

com os valores em efeito competência: 

o apresentados os quadros consolidados com resultados das metas de 
produção e desempenho ao longo do ano: 
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com pessoal, em atendimento ao contrato de gestão deve 
ser mantido inferior a 70% dos gastos do IHB. O resultado foi alcançado desde o 
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financeira responsável e focada na sustentabilidade econômica do Instituto. Abaixo, 
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Quadro consolidado das metas e indicadores de produção

Indicador Jan Fev Mar

INTERNAÇÕES CIRÚRGICAS (GRUPO 

04-PROC. CIRÚRGICO) (FONTE: 
DATASUS)  

481 665 562

INTERNAÇÕES CLÍNICAS (GRUPO 03-
PROC. CLÍNICO) 
(FONTE: DATASUS)  

922  1.202  1.026 

CIRURGIAS TOTAIS  
(FONTE: TRAKCARE)  

352  523  617 

CIRURGIAS PROGRAMADAS  
(FONTE: TRAKCARE)  

248  222  302 

CIRURGIAS NÃO PROGRAMADAS  
(FONTE: TRAKCARE)  

104  301  315 

CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE 

NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)  
(FONTE: DATASUS)  

2.184  1.868  2.699 

CONSULTAS MÉDICAS NA ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA 
(FONTE: DATASUS)  

17.707  18.858  21.445 

Quadro consolidado das metas e indicadores de produção  

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set  Out  

562 705  679 1.014 1.014 1.073 877 748 

1.026  1.286  1.521 1.923 1.772 1.983 1.406 1.293 

17  581  721 758 712 946 862 830 

302  297  410 446 426 651 548 537 

315  284  311  312  283  295  314  293  

2.699  3.679  3.861 3.278 3.487 3.652 3.468 3.205 

21.445  19.297  19.350  23.085  18.365  23.273  19.059  19.740  

64 

Nov Dez  Total 
Meta 

(Anual) 

489 412 8.724 9.596  

733 624 15.778 15.646  

839 721 8.459 9.273  

504 422 5.013 5.368  

335  299  3.446 4.168 

2.772     2.532 36.685 30.006 

17.904  14.941 233.024 290.193 
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Indicador Jan Fev Mar

PROCEDIMENTOS – MAC  
(FONTE: DATASUS)  

296.421 157.148 225.713

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS  
(FONTE: DATASUS)  

6.844 1.244 2.554

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
(FONTE: DATASUS)  

18.483 16.537 19.693

NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA UNI E 

MULTIPROFISSIONAIS  
(FONTE: DEP IHBDF) 

- 154 - 

NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA  
(FONTE: DEP IHBDF) 

- 149 - 

  

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set  Out  

225.713 237.218 213.975 253.371 77.778 323.442 92.619 74.572 

2.554 3.323 804 5.241 1.306 812 528 807 

19.693 15.722 16.187 24.782 16.617 27.306 25.112 17.493 

 - - - - - - - 

 - - - - - - - 
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Nov Dez  Total 
Meta 

(Anual) 

93.851 67.797 2.113.905 3.191.326 

668 805 24.936 54.371  

19.961 24.235 242.128 206.446  

-  154 154  

-  149 149  
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Quadro consolidado das metas e indicadores de desempenho

Indicador Jan Fev 

TOH -TAXA DE OCUPAÇÃO 

HOSPITALAR (%) 
(FONTE: ESTATÍSTICA)  

92% 85,5% 85,4%

MPH - MÉDIA DE PERMANÊNCIA 

HOSPITALAR (DIAS)  
(FONTE: ESTATÍSTICA)  

14,6 15,4 

IIS - ÍNDICE DE INTERVALO DE 

SUBSTITUIÇÃO (DIAS) 
(FONTE: ESTATÍSTICA)  

1,36 2,6 

IRLH - ÍNDICE DE RENOVAÇÃO DE 

LEITOS HOSPITALARES (PACIENTES POR 
LEITO POR MÊS) (FONTE: ESTATÍSTICA)  

1,93 1,6 

TAXA DE ABSENTEÍSMO 

(CEDIDOS/PESSOAL PRÓPRIO) 
(FONTE: SES E SESMT/IHB)  

6,19%  6,11%  8,14%

PERCENTUAL DE OCORRÊNCIA DE 

GLOSAS NO SIH  
(FONTE: ESTATÍSTICA)  

0,5%  0,05%  

PERCENTUAL DE SUSPENSÃO DE 

CIRURGIAS PROGRAMADAS  
(FONTE: CENSO CC – MAPA 

CIRÚRGICO)  

39,2%   36,9%  

 

Quadro consolidado das metas e indicadores de desempenho  

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set  

85,4% 83,3% 83% 94% 94% 95% 94% 96,4%

14,1 13,7  12,9 14 13,9 12,7 12,8 

2,4 2,7  2,6 0,8 0,8 0,61 0,81 

1,84  1,8  1,9 2 2 2,3 2,2 

8,14% 8,44% 
8,5% / 
0,8%  

8,3% / 
0,7%  

5,6% / 
0,7%  

6,19% / 
0,9%  

6,52% / 
1,58%  

6,59% / 

0,7% 0,77% 0,31% 0,29% 1,2% 0,8% 0,7% 

29% 32% 28% 28% 42% 33% 26% 
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Out  Nov Dez  Meta  

96,4% 87% 83% > 86% 

12,3 12,2 12,7 < 14 

0,45 1,89 2 < 2 

2,4 2,2 2 > 3,65 

6,59% / 
1,74%  

AGD / 
1,65%  

AGD / 
1,25%  

< 6% 

0,5% 1,4% 2,2% < 1% 

29% 23% 29% < 15% 
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Indicador Jan Fev 

TAXA DE FATURAMENTO HOSPITALAR 

(INTERNAÇÃO/AMBULATORIAL) 
(FONTE: DATASUS VIA DBSAUDE)  

68,1% / 
56,2%  

0% / 
56,3%  69,72%

PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL 
(FONTE: SUPERINTENDÊNCIA 

FINANCEIRA)  
74,2%  75,7%  72,5%

 

 

 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set  

0% / 
69,72% 

0,9% / 
59,92%  

62,16% / 
74,78%  

42,09% / 
53,85%  

24,1% / 
69,7%  

60,6% /  
69,8%  

76,1% /  
60,9%  

8

72,5% 75,7%  75,4%  71,3%  63,9%  66,1%  67,5%  
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Out  Nov Dez  Meta  

84,8% / 
53,6%  

81,9% / 
45,4% 

19,3%/ 
50% 

> 90% 

68,3%  68,1% 68,7% < 70% 
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Metas do plano de ações e melhorias

Este tópico apresenta o status das metas do plano de ações e melhorias 
pactuadas no Contrato de Gestão do IHB.
metas do plano de melhoria foi estruturada u
planos de ação.  

Das 35 metas pactuadas, 
atrasadas, uma tem prazo para 2019,
solicitada e uma a exclusão da meta, c
seguir: 

Ação/Melhoria pactuada 

Preparar o IHBDF para 
obter Acreditação ONA 1 

Nov/18

Obter Acreditação ONA 1 Jun/19

Reabrir 35 Leitos de 
Enfermaria bloqueados 

Abr/18

Reabrir 35 Leitos de 
Enfermaria bloqueados 

Mai/18

Reabrir 37 Leitos de 
Enfermaria bloqueados 

Jun/18

Reabrir 10 Leitos de UTI 
bloqueados 

Jun/18

Implantar sistema (s) de 
gestão que contemple, 

no mínimo, os seguintes 
módulos: prontuário 

eletrônico, logística de 
insumos estratégicos, 
com integração pelo 

menos entre os 
seguintes setores: 

farmácia; enfermaria; 
UTI; centro cirúrgico; 

Nov/18
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Metas do plano de ações e melhorias  

Este tópico apresenta o status das metas do plano de ações e melhorias 
pactuadas no Contrato de Gestão do IHB. Cabe ressaltar que para operacionalizar as 
metas do plano de melhoria foi estruturada uma carteira de projetos prioritários e 

Das 35 metas pactuadas, 27 encontram-se concluídas, 4 em andamento, 3 
atrasadas, uma tem prazo para 2019, sendo que duas tiveram a repactuação 
solicitada e uma a exclusão da meta, conforme pode ser visualizado no quadro a 

Prazo Status Evidências da Execução

Nov/18 
Em 

andamento 

Os colaboradores estão sendo mobilizados 
para as ações da acreditação, que envolvem: 
diagnóstico organizacional; criação de 
comissões assistenciais e administrativas; 
pactuação e implementação de ações de 
melhoria em todas as áreas visando atender 
os critérios de segurança necessários para o 
hospital ser acreditado. 

Jun/19 
Em 

andamento 

Abr/18 

Concluída 

Em junho de 2018, existiam 478 leitos de 
enfermaria em operação, o que demonstra a 
reabertura de 120 leitos que estavam 
bloqueados no início da gestão do Instituto, 
conforme registros nos sistemas de gestão 
hospitalar Trakcare e no SISLEITOS, número 
superior aos 107 do Plano de Melhoria.

Mai/18 

Jun/18 

Jun/18 Concluída 

O desbloqueio dos leitos foi realizado no mês 
de novembro. Para tal foi realizado processo 
de contratação de equipes (enfermeiros, 
fisioterapeutas e médicos) e manutenção 
corretiva e a calibração dos ventiladores 
mecânicos. 

Nov/18 
Em 

andamento 

Em agosto de 2018 iniciou
implantação do sistema de gestão hospitalar 
MV Informática Nordeste Ltda.

Este tópico apresenta o status das metas do plano de ações e melhorias 
Cabe ressaltar que para operacionalizar as 

ma carteira de projetos prioritários e 

se concluídas, 4 em andamento, 3 
sendo que duas tiveram a repactuação 

sualizado no quadro a 

Evidências da Execução 
Os colaboradores estão sendo mobilizados 
para as ações da acreditação, que envolvem: 

rganizacional; criação de 
comissões assistenciais e administrativas; 
pactuação e implementação de ações de 
melhoria em todas as áreas visando atender 
os critérios de segurança necessários para o 
hospital ser acreditado.  
Em junho de 2018, existiam 478 leitos de 
enfermaria em operação, o que demonstra a 
reabertura de 120 leitos que estavam 
bloqueados no início da gestão do Instituto, 

nos sistemas de gestão 
hospitalar Trakcare e no SISLEITOS, número 
superior aos 107 do Plano de Melhoria. 
O desbloqueio dos leitos foi realizado no mês 
de novembro. Para tal foi realizado processo 
de contratação de equipes (enfermeiros, 
fisioterapeutas e médicos) e manutenção 
corretiva e a calibração dos ventiladores 

Em agosto de 2018 iniciou-se o processo de 
implantação do sistema de gestão hospitalar 
MV Informática Nordeste Ltda. 
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Ação/Melhoria pactuada 
apoio diagnóstico; e 
faturamento; com o 

objetivo de garantir o 
controle e a otimização 

dos recursos 

Migrar o Cadastro no 
CNES 

Fev/18

Obter Certificação de 
Entidade Beneficente de 

Assistência Social - 
CEBAS na área de 

Saúde 

Mar/18

Manter certificação 
como Hospital de Ensino 

– HE 
Jun/18

Manter habilitação 
como Centros de 

Assistência de Alta 
Complexidade em 
Oncologia - CACON 

Jun/18

Instruir 
administrativamente o 
IHBDF para pleitear a 
isenção de tributos 
federais perante a 

Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, na 

forma do art. 12 da Lei 
Federal nº 9.532, de 10 
de dezembro de 1997 

Nov/18
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Prazo Status Evidências da Execução

Fev/18 Concluída 
O cadastro o CNES foi migrado para o CNPJ 
do Instituto Hospital de Base no dia 09 de 
março de 2018. 

Mar/18 Concluída 

O Ministério da Saúde publicou no DOU, de 
13 de junho de 2018, a
defere, sub júdice, a concessão do 
Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social ao IHB. A concessão tem 
validade pelo período de 28/02/2018 a 
27/02/2021. 

Jun/18 Concluída 

A Portaria Interministerial, nº 2.302, de 30 de 
julho de 2018, alterou para 30 de dezembro 
de 2018 o prazo fixado para validade desta 
Certificação. Mantida a certificação o projeto 
“Hospital Ensino” está em andamento, o qual 
visa preparar o Instituto para 
recertificação prevista para o 1º semestre de 
2019. 

Jun/18 Concluída 

As habilitações CACON (código 1712) e 
CACON com serviços de oncologia pediátrica 
(Código 1713) foram mantidas e estão ativas 
conforme registro no site CNES Net 
(http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Sipac.asp
?VCo_Unidade=5300100010456
em 10/09/2018). 

Nov/18 Concluída 

Quando criado o IHB já cumpriu os r
para a isenção de impostos sobre 
patrimônio, renda ou serviços. No entanto, 
será evidenciado de forma prática quando da 
entrega da declaração de ajuste anual do 
imposto de renda, que ocorrerá no 1º 
semestre de 2019. 

Evidências da Execução 

S foi migrado para o CNPJ 
do Instituto Hospital de Base no dia 09 de 

O Ministério da Saúde publicou no DOU, de 
13 de junho de 2018, a Portaria nº 852, que 
defere, sub júdice, a concessão do 
Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social ao IHB. A concessão tem 
validade pelo período de 28/02/2018 a 

A Portaria Interministerial, nº 2.302, de 30 de 
julho de 2018, alterou para 30 de dezembro 
de 2018 o prazo fixado para validade desta 
Certificação. Mantida a certificação o projeto 
“Hospital Ensino” está em andamento, o qual 
visa preparar o Instituto para a auditoria de 
recertificação prevista para o 1º semestre de 

As habilitações CACON (código 1712) e 
CACON com serviços de oncologia pediátrica 
Código 1713) foram mantidas e estão ativas 

conforme registro no site CNES Net 
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Sipac.asp

?VCo_Unidade=5300100010456- acessado 

Quando criado o IHB já cumpriu os requisitos 
para a isenção de impostos sobre 
patrimônio, renda ou serviços. No entanto, 
será evidenciado de forma prática quando da 
entrega da declaração de ajuste anual do 
imposto de renda, que ocorrerá no 1º 
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Ação/Melhoria pactuada 

Manter habilitações de 
serviços de saúde e de 

ensino e pesquisa 
Jun/18

Habilitar a integralidade 
dos leitos de UTI 

Jun/18

Organizar e 
implementar as áreas 
corporativas do IHBDF 

(gabinete, jurídica, 
compliance, 

comunicação social, 
relações institucionais, 

ouvidoria, planejamento, 
gestão de pessoas, 

aquisições, 
contratações, serviços 
de terceiros e gerais, 

suprimentos, 
patrimônio, 

Jun/18
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Prazo Status Evidências da Execução

Jun/18 Concluída 

As 34 habitações de serviços de saúde 
foram mantidas, conforme registro no site 
CNES Net 
(http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_S
?VCo_Unidade=5300100010456
em 10/09/2018). Na área de ensino e 
pesquisa, a habilitação de Hospital de Ensino 
também se encontra ativa.

Jun/18 

Atrasada 
(exclusão 
da meta 

solicitada) 

Dos 68 leitos de UTI, 32 são habilitados (3 
em nível II e 29 em nível III). Porém, para 
habilitar os demais, diversas intervenções de 
infraestrutura precisarão ser realizadas, em 
virtude das não conformidades apontadas 
nos relatórios das equipes 
GSES/GEALI/GEM/GERI/
forma, visando à adequação física, hidráulica, 
elétrica e de climatização, o IHB decidiu 
contratar uma empresa de arquitetura e 
engenharia para realizar a reforma e 
adequação de todo bloco de emergência 
(pronto socorro, centro cirúrgico e uni
de tratamento intensivo), a qual se encontra 
em processo de contratação. Reitera
para o cumprimento de todas as habilitações 
havia o risco de bloqueio de leitos o que não 
seria benéfico à população de acordo com 
recomendações da DIVISA. Por ess
foi solicitada a exclusão da meta do contrato 
de gestão. 

Jun/18 Concluída 

As áreas corporativas do IHBDF foram 
implementadas no 1º se
tanto, o IHB promoveu a criação de várias 
áreas inexistentes no modelo anterior, e o 
fortalecimento e/ou a adaptação de outras. 
Nesta estruturação foram integrados ao 
quadro de colaboradores 101 celetistas entre 
diretores, gerentes, ch
auditores, administradores, analistas, 
técnicos e assistentes. 

Evidências da Execução 
As 34 habitações de serviços de saúde 
foram mantidas, conforme registro no site 
CNES Net 
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Sipac.asp

?VCo_Unidade=5300100010456 - acessado 
em 10/09/2018). Na área de ensino e 
pesquisa, a habilitação de Hospital de Ensino 
também se encontra ativa. 

tos de UTI, 32 são habilitados (3 
em nível II e 29 em nível III). Porém, para 
habilitar os demais, diversas intervenções de 
infraestrutura precisarão ser realizadas, em 
virtude das não conformidades apontadas 
nos relatórios das equipes 
GSES/GEALI/GEM/GERI/DIVISA. Dessa 
forma, visando à adequação física, hidráulica, 
elétrica e de climatização, o IHB decidiu 
contratar uma empresa de arquitetura e 
engenharia para realizar a reforma e 
adequação de todo bloco de emergência 
(pronto socorro, centro cirúrgico e unidade 
de tratamento intensivo), a qual se encontra 
em processo de contratação. Reitera-se que 
para o cumprimento de todas as habilitações 
havia o risco de bloqueio de leitos o que não 
seria benéfico à população de acordo com 
recomendações da DIVISA. Por essas razões 
foi solicitada a exclusão da meta do contrato 

As áreas corporativas do IHBDF foram 
implementadas no 1º semestre de 2018. Para 
tanto, o IHB promoveu a criação de várias 
áreas inexistentes no modelo anterior, e o 
fortalecimento e/ou a adaptação de outras. 
Nesta estruturação foram integrados ao 
quadro de colaboradores 101 celetistas entre 
diretores, gerentes, chefes de núcleo, 
auditores, administradores, analistas, 

 



 

 Relatório Anual de Avaliação do Contrato de Gestão

Ação/Melhoria pactuada 
infraestrutura, 
tecnologia da 
informação e 
comunicação, 

orçamento, finanças e 
contabilidade, dentre 

outras) 

Padronizar os insumos 
e medicamentos 

Nov/18

Garantir a manutenção 
dos equipamentos na 
atividade assistencial 

Nov/18

Contratar pessoal para 
a área de assistencial 

Jun/18

Contratar pessoal para 
as áreas corporativas 

Jun/18

Estruturar a área de Nov/18
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Prazo Status Evidências da Execução

Nov/18 Concluída 

Em 14 de maio de 2018, o IHB recompôs, por 
meio da Ordem de Serviço nº 02, a Comissão 
de Farmácia e Terapêutica, que é 
responsável pela padronização dos 
medicamentos a serem adquiridos. Em 11 de 
outubro de 2018, foi recomposta, por meio 
da Ordem de Serviço de nº 22, a Comissão 
de Padronização de Equipamentos 
Hospitalares, que tem por finalidade a 
avaliação sistemática da rela
equipamentos hospitalares padronizados e 
disponibilizados no IHBDF. 

Nov/18 Concluída 

Para garantir a manutenção adequada dos 
equipamentos na atividade assistencial, foi 
firmado em 28 de janeiro de 2019 o Contrato 
nº 008/2019 de prestação de serviços 
continuados de gestão e manutenção de 
equipamentos médico
(engenharia clínica).  

Jun/18 Concluída 

Até junho de 2018 foram contr
área assistencial: 124 enfermeiros, 459 
técnicos de enfermagem, 6 técnicos em 
radioterapia, 61 médicos, 17 
anestesiologistas, 22 chefes de núcleos e 
áreas especiais, 8 farmacêuticos, 2 diretores, 
26 gerentes e 25 supervisores.

Jun/18 Concluída 

Até junho de 2018 foram contratados para a 
área corporativa: 4   diretores executivos, 1 
diretor adjunto e 1 diretor clínico, 4 
superintendentes, 17 gerentes, 27 chefes de 
núcleos, 18 analistas, 12 assistente
administradores, 4 assessores, 2 
compradores, 4 enfermeiros auditores, 3 
secretarias e 2 técnicos de segurança do 
trabalho. 

Nov/18 Concluída A área de Ensino e Pesquisa foi estruturada 

Evidências da Execução 

Em 14 de maio de 2018, o IHB recompôs, por 
meio da Ordem de Serviço nº 02, a Comissão 
de Farmácia e Terapêutica, que é 

ponsável pela padronização dos 
medicamentos a serem adquiridos. Em 11 de 
outubro de 2018, foi recomposta, por meio 
da Ordem de Serviço de nº 22, a Comissão 
de Padronização de Equipamentos 
Hospitalares, que tem por finalidade a 
avaliação sistemática da relação dos 
equipamentos hospitalares padronizados e 
disponibilizados no IHBDF.  
Para garantir a manutenção adequada dos 
equipamentos na atividade assistencial, foi 

8 de janeiro de 2019 o Contrato 
nº 008/2019 de prestação de serviços 
continuados de gestão e manutenção de 
equipamentos médico-hospitalares 

Até junho de 2018 foram contratados para a 
área assistencial: 124 enfermeiros, 459 
técnicos de enfermagem, 6 técnicos em 
radioterapia, 61 médicos, 17 
anestesiologistas, 22 chefes de núcleos e 
áreas especiais, 8 farmacêuticos, 2 diretores, 
26 gerentes e 25 supervisores. 
Até junho de 2018 foram contratados para a 
área corporativa: 4   diretores executivos, 1 
diretor adjunto e 1 diretor clínico, 4 
superintendentes, 17 gerentes, 27 chefes de 
núcleos, 18 analistas, 12 assistentes, 3 
administradores, 4 assessores, 2 
compradores, 4 enfermeiros auditores, 3 
secretarias e 2 técnicos de segurança do 

A área de Ensino e Pesquisa foi estruturada 
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Ação/Melhoria pactuada 
ensino e pesquisa do 

IHBDF 

Revisar e elaborar o 
Plano Estratégico do 
IHBDF para o biênio 

2018-2019 (que 
comporá o Anexo II) 

Jun/18

Aplicar Pesquisa de 
Satisfação do Usuário 

atendido ou responsável 
legal e divulgar seus 

resultados 

Mar/18
Ago/18
Dez/18

Implementar ações da 
Política Nacional de 

Humanização do SUS 
Dez/18

Avaliação do Contrato de Gestão 72 

Prazo Status Evidências da Execução
com a seguinte composição: uma diretoria, 
três gerências (Incorporação e Gestão do 
Conhecimento, Escola-Base de Saúde Pública 
e Incorporação e Pesquisa Clínica) e uma 
equipe composta por 12 profissionais. 
Destacam-se entre as ações implementadas 
pela equipe: a recomposição
assessoras; a aquisição de equipamentos e 
estruturação de novos espaços de ensino; 
ações de integração interinstitucional; 
definição de programas de educação 
permanente; e a captação de recursos por 
meio de editais e convênios de fomento à 
pesquisa. 

Jun/18 Concluída 

Revisão do Planejamento Estratégico teve 
como objetivo promover o alinhamento 
institucional rumo às transformações que o 
Instituto pretende alcançar, definindo assim 
a direção a serem seguida pela instituição. O 
mapa estratégico - contendo missão, visão, 
valores e objetivos estratégicos 
apresentado e validado na 6ª Reunião 
Ordinária do Conselho de Administração, que 
aconteceu no dia 24 de agosto de 2018.

Mar/18 
Ago/18 
Dez/18 

Concluída 

A primeira pesquisa foi realizada em março 
e apresentada na reunião ordinária do 
conselho de administração do IHB no dia 17 
de abril de 2018. Já a segunda pesquisa foi 
realizada em julho e apresentada na 2ª 
reunião ordinária do conselho de 
administração do IHB no dia 24 de agosto de 
2018. A terceira pesquisa foi realizada entre 
os dias 13 de novembro e 
será apresentada na próxima reunião do 
Conselho de Administração a ser realizada 
em fevereiro de 2019. 

Dez/18 Concluída 

Foi criado o Grupo de Trabalho de 
Humanização (GTH) para 
implantação das ações da Política Nacional 
de Humanização no IHB. O GTH realizou 
oficinas para sensibilização dos 
colaboradores, está estruturando um grupo 
de escuta qualificada e se articulando com 

Evidências da Execução 
mposição: uma diretoria, 

três gerências (Incorporação e Gestão do 
Base de Saúde Pública 

e Incorporação e Pesquisa Clínica) e uma 
equipe composta por 12 profissionais. 

se entre as ações implementadas 
pela equipe: a recomposição das comissões 
assessoras; a aquisição de equipamentos e 
estruturação de novos espaços de ensino; 
ações de integração interinstitucional; 
definição de programas de educação 
permanente; e a captação de recursos por 
meio de editais e convênios de fomento à 

Revisão do Planejamento Estratégico teve 
como objetivo promover o alinhamento 
institucional rumo às transformações que o 

retende alcançar, definindo assim 
a direção a serem seguida pela instituição. O 

contendo missão, visão, 
valores e objetivos estratégicos – foi 
apresentado e validado na 6ª Reunião 
Ordinária do Conselho de Administração, que 

dia 24 de agosto de 2018. 
A primeira pesquisa foi realizada em março 
e apresentada na reunião ordinária do 

stração do IHB no dia 17 
de abril de 2018. Já a segunda pesquisa foi 
realizada em julho e apresentada na 2ª 
reunião ordinária do conselho de 
administração do IHB no dia 24 de agosto de 
2018. A terceira pesquisa foi realizada entre 
os dias 13 de novembro e 12 de dezembro e 
será apresentada na próxima reunião do 
Conselho de Administração a ser realizada 

Foi criado o Grupo de Trabalho de 
Humanização (GTH) para conduzir a 
implantação das ações da Política Nacional 
de Humanização no IHB. O GTH realizou 
oficinas para sensibilização dos 
colaboradores, está estruturando um grupo 
de escuta qualificada e se articulando com 
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Ação/Melhoria pactuada 

Implementar protocolos 
de segurança do 

paciente acordados no 
PROADI 

Jun/18

Remodelar o Centro de 
Trauma e Neurocárdio 
sem a dependência do 

SAMU 

Nov/18

Concluir a reforma do 
Bloco Administrativo, 

adequando à arquitetura 
organizacional do IHBDF 

- Convênio celebrado 
entre a SES-DF e a 
Caixa Econômica 

Federal. 

Ago/18

Avaliação do Contrato de Gestão 73 

Prazo Status Evidências da Execução
áreas assistenciais, de desenvolvimento 
humano e ouvidoria para contribuir para 
promover a humanização e o acolhimento. 

Jun/18 Concluída 

A equipe da UTI implementou os bundles de 
PAV (Pneumonia associada à Ventilação 
Mecânica), ITU (Infecção do Trato Urinário) e 
ICVC (Prevenção de Infecção de Corrente 
Sanguínea relacionada a Cateter Central) na 
UTI trauma. Também iniciaram a realização 
dos rounds diários, oficinas beira
workshops. Além disso, foi implementado o 
Plano de Cuidado de Enfermagem e 
estabelecido o protocolo para concessão de 
visita estendida para os pacientes que se 
enquadram nos perfis contemplados.

Nov/18 Concluída 

Em comum acordo entre o IHB e 
192, o Centro de Trauma e Neurocárdio foi 
remodelado e assumido na sua totalidade 
pelo IHB no dia 1° de agosto de 2018. Todos 
os equipamentos existentes na unidade 
foram transferidos para o Instituto, conforme 
pode ser visualizado no processo SEI nº
00060-00151097/2017-
servidores do SAMU 192 retornaram para as 
unidades móveis, o IHB contratou 125 
técnicos de enfermagem e 30 enfermeiros 
para integrar o Centro de Trauma e 
Neurocárdio. 

Ago/18 
Atrasada 
(revisão 

solicitada) 

A reforma do Bloco Administrativo integra o 
Contrato de Repasse nº 0282.282
firmados entre a União Federal 
representado pela Caixa Econômica Federal 
e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 
No dia 22 de junho de 2018, visando obter 
maior celeridade no processo, o IHB, por 
meio do Ofício IHB nº 1.174/2018 decidiu pela 
retomada no projeto original de reform
Após autorização da CAIXA a empresa foi 
acionada para mobilização da equipe. As 
obras foram retomadas em setembro, com 
previsão de término para o 2º semestre de 
2019. Foi solicitada a revisão da meta para o 
contrato em 2019. 

Evidências da Execução 
áreas assistenciais, de desenvolvimento 

e ouvidoria para contribuir para 
promover a humanização e o acolhimento.  
A equipe da UTI implementou os bundles de 
PAV (Pneumonia associada à Ventilação 

(Infecção do Trato Urinário) e 
ICVC (Prevenção de Infecção de Corrente 
Sanguínea relacionada a Cateter Central) na 
UTI trauma. Também iniciaram a realização 
dos rounds diários, oficinas beira-leito e 
workshops. Além disso, foi implementado o 

do de Enfermagem e 
estabelecido o protocolo para concessão de 
visita estendida para os pacientes que se 
enquadram nos perfis contemplados. 
Em comum acordo entre o IHB e o SAMU 
192, o Centro de Trauma e Neurocárdio foi 
remodelado e assumido na sua totalidade 
pelo IHB no dia 1° de agosto de 2018. Todos 
os equipamentos existentes na unidade 
foram transferidos para o Instituto, conforme 
pode ser visualizado no processo SEI nº 

-51. Como os 
servidores do SAMU 192 retornaram para as 
unidades móveis, o IHB contratou 125 
técnicos de enfermagem e 30 enfermeiros 
para integrar o Centro de Trauma e 

A reforma do Bloco Administrativo integra o 
Contrato de Repasse nº 0282.282-52/2008 
firmados entre a União Federal - 
representado pela Caixa Econômica Federal - 
e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 
No dia 22 de junho de 2018, visando obter 
maior celeridade no processo, o IHB, por 
meio do Ofício IHB nº 1.174/2018 decidiu pela 
retomada no projeto original de reforma. 
Após autorização da CAIXA a empresa foi 
acionada para mobilização da equipe. As 
obras foram retomadas em setembro, com 
previsão de término para o 2º semestre de 
2019. Foi solicitada a revisão da meta para o 
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Ação/Melhoria pactuada 

Realizar a contratação 
para a nova Subestação 
de Energia - Termo de 
Cooperação Técnica nº 
001/2017, celebrado 
entre a SES-DF e a 

NOVACAP4 

Nov/18

Elaborar e aprovar 
Manual de Gestão de 

Pessoas 
Out/18

Elaborar e aprovar 
Manual de Organização 

Nov/18

Implementar 
integralmente, no 

âmbito do IHBDF, o 
Prontuário Eletrônico do 

Paciente, em 
substituição aos 

prontuários em papel 

Dez/18

Sistematizar os 
indicadores “Índice de 

Satisfação do Usuário e 
Acompanhantes 

Atendidos”; “Taxa de 
Readmissão em UTI em 
até 48 horas”; “Taxa de 

infecção em sítio 
cirúrgico, em cirurgias 

limpas”, “Taxa de 
infecção hospitalar”, 
“Taxa de Mortalidade 

Hospitalar”, 
“Readmissão 

Hospitalar”, “Taxa de 
Abastecimento de 

Jun/18

Avaliação do Contrato de Gestão 74 

Prazo Status Evidências da Execução

Nov/18 
Atrasada 
(revisão 

solicitada) 

A contratação da nova subestação integra o 
Contrato de Repasse nº 863529/2017 
(Convênio Eficiência Energétic
entre a União Federal 
Caixa Econômica Federal 
Saúde do Distrito Federal. No dia 20 de julho 
de 2018, por meio do Ofício SEI
18/2018 a Secretaria de Saúde do Distrito 
Federal encaminhou para análise
elementos técnicos compostos de projetos, 
cadernos, memórias, orçamentos, ARTs, 
pranchas e outros. Até o momento  análise 
ainda não foi realizada. Foi solicitada a 
revisão da meta para o contrato em 2019.

Out/18 Concluída 
O Manual de Gestão de Pessoas foi 
elaborado e entregue á Comissão de 
Avaliação do contrato em Dezembro.

Nov/18 Concluída 
O Manual de Organização foi elaborado e 
entregue á Comissão de Ava
Contrato em fevereiro de 2019.

Dez/18 
Em 

andamento 

Em agosto de 2018 iniciou
implantação do sistema de 
MV Informática Nordeste Ltda. A 
implementação da Prescrição Eletrônica e 
Prontuário Eletrônico do Paciente são 
funcionalidades a serem implantadas pela 
MV. 

Jun/18 Concluída 

“Índice de Satisfação do Usuário e 
Acompanhantes Atendidos” “Taxa de 
Mortalidade Hospitalar”, “Readmissão 
Hospitalar”, "Taxa de infecção em sítio
cirúrgico, em cirurgias limpas”, “Taxa de 
infecção hospitalar”, “Taxa de Abastecimento 
de Medicamentos” foram sistematizados e 
com medição iniciada em agosto de 2018. 
“Taxa de Abastecimento de Materiais 
Médicos e Hospitalares e OPME” foi 
desdobrado em dois indicadores: “Materiais 
Médicos e Hospitalares e OPME”, 
sistematizados e com medição iniciada em 
agosto de 2018 para materiais médicos e em 
dezembro para OPME. 
“Taxa de Manutenção de Equipamentos” 

Evidências da Execução 
A contratação da nova subestação integra o 
Contrato de Repasse nº 863529/2017 
(Convênio Eficiência Energética), firmado 
entre a União Federal – representada pela 
Caixa Econômica Federal – e a Secretaria de 
Saúde do Distrito Federal. No dia 20 de julho 
de 2018, por meio do Ofício SEI-GDF nº 
18/2018 a Secretaria de Saúde do Distrito 
Federal encaminhou para análise da Caixa os 
elementos técnicos compostos de projetos, 
cadernos, memórias, orçamentos, ARTs, 
pranchas e outros. Até o momento  análise 
ainda não foi realizada. Foi solicitada a 
revisão da meta para o contrato em 2019. 

O Manual de Gestão de Pessoas foi 
elaborado e entregue á Comissão de 
Avaliação do contrato em Dezembro. 

O Manual de Organização foi elaborado e 
entregue á Comissão de Avaliação do 
Contrato em fevereiro de 2019. 
Em agosto de 2018 iniciou-se o processo de 
implantação do sistema de gestão hospitalar 
MV Informática Nordeste Ltda. A 
implementação da Prescrição Eletrônica e 
Prontuário Eletrônico do Paciente são 
funcionalidades a serem implantadas pela 

“Índice de Satisfação do Usuário e 
Acompanhantes Atendidos” “Taxa de 
Mortalidade Hospitalar”, “Readmissão 
Hospitalar”, "Taxa de infecção em sítio 
cirúrgico, em cirurgias limpas”, “Taxa de 
infecção hospitalar”, “Taxa de Abastecimento 
de Medicamentos” foram sistematizados e 
com medição iniciada em agosto de 2018.  
“Taxa de Abastecimento de Materiais 
Médicos e Hospitalares e OPME” foi 

is indicadores: “Materiais 
Médicos e Hospitalares e OPME”, 
sistematizados e com medição iniciada em 
agosto de 2018 para materiais médicos e em 

 
“Taxa de Manutenção de Equipamentos” 
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Ação/Melhoria pactuada 
Medicamentos”, “Taxa 
de Abastecimento de 
Materiais Médicos e 

Hospitalares e OPME” e 
“Taxa de Manutenção 

de Equipamentos” 

Substituir o pessoal não 
optante por permanecer 

no IHBDF 
Jun/18

Implementar o 
Transporte de pacientes 

Mar/18

Devolver o prédio da 
DITEC ao IHBDF 

Mai/18

Implementar Sistema de 
Informação que garanta 

Jun/18

Avaliação do Contrato de Gestão 75 

Prazo Status Evidências da Execução
Atualmente apenas 40% do parque de 
equipamentos têm cont
regular. O indicador deverá ser estabelecido 
após a contratação da empresa de 
engenharia clínica que fará o inventário dos 
equipamentos existentes no hospital.
“Taxa de Readmissão em UTI em até 48 
horas” e “Readmissão Hospitalar” sofrera
adequações nas bases de coleta que após 
diagnóstico de inviabilidade e falta de 
confiabilidade das informações geradas nas 
primeiras medições. Adequações estão 
sendo realizadas para que as medições se 
reiniciem em 2019. 

Jun/18 Concluída 

Foram removidos pela SES um total de 1.020 
profissionais estatutários. Este quadro foi 
reposto pelas contratações realizadas ao 
longo do 1º semestre de 2018.

Mar/18 Concluída 

Para a implementação do transporte 
(externo e interno) de pacientes, dois 
contratos foram firmados: Contrato nº 64/ 
2018, de prestação de serviços de transporte 
de pacientes por ambulância de suporte 
básico ou avançado; e o Contrato nº 68/ 
2018, cujo objeto engloba os serviços de 
maqueiros. 

Mai/18 Concluída 

O IHB enviou ao Secretário Adjunto de 
Assistência à Saúde o Ofício SEI
01/2018 – IHB/SUTI solicitando a devolução 
do prédio no dia 21 de fevereiro de 2018. No 
dia 19 de abril de 2018, por meio do ofício 
SEI-GDF nº 21/2018 –
informado que a mudança dos equipamentos 
instalados na edificação seria complexa, pois 
são vitais para operacionalização de toda 
rede de infraestrutura da Secretaria de 
Saúde. Sendo assim, no melhor cenário, o 
processo de mudança não seria finalizado 
antes do dia 31 de dezembro de 2018, sendo 
de responsabilidade da SES a desocupação 
do prédio. 

Jun/18 Concluída 
Foi realizada a contratação, no dia 06 de 
julho de 2018, por meio do Contato nº 

Evidências da Execução 
Atualmente apenas 40% do parque de 
equipamentos têm contrato de manutenção 
regular. O indicador deverá ser estabelecido 
após a contratação da empresa de 
engenharia clínica que fará o inventário dos 
equipamentos existentes no hospital. 
“Taxa de Readmissão em UTI em até 48 
horas” e “Readmissão Hospitalar” sofreram 
adequações nas bases de coleta que após 
diagnóstico de inviabilidade e falta de 
confiabilidade das informações geradas nas 
primeiras medições. Adequações estão 
sendo realizadas para que as medições se 

Foram removidos pela SES um total de 1.020 
profissionais estatutários. Este quadro foi 
reposto pelas contratações realizadas ao 
longo do 1º semestre de 2018. 
ara a implementação do transporte 

(externo e interno) de pacientes, dois 
contratos foram firmados: Contrato nº 64/ 
2018, de prestação de serviços de transporte 
de pacientes por ambulância de suporte 
básico ou avançado; e o Contrato nº 68/ 

engloba os serviços de 

O IHB enviou ao Secretário Adjunto de 
Assistência à Saúde o Ofício SEI-GDF nº 

IHB/SUTI solicitando a devolução 
do prédio no dia 21 de fevereiro de 2018. No 
ia 19 de abril de 2018, por meio do ofício 

– SES/GAB/CTINF, foi 
informado que a mudança dos equipamentos 
instalados na edificação seria complexa, pois 
são vitais para operacionalização de toda 
rede de infraestrutura da Secretaria de 

e. Sendo assim, no melhor cenário, o 
processo de mudança não seria finalizado 
antes do dia 31 de dezembro de 2018, sendo 
de responsabilidade da SES a desocupação 

Foi realizada a contratação, no dia 06 de 
julho de 2018, por meio do Contato nº 
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Ação/Melhoria pactuada 
a coleta dos dados e 

informações 
necessárias para a 

gestão 
 

Avaliação geral e conclusões

O ano de 2018 representou muito para a saúde do Distrito Federal
resultados do primeiro ano do modelo de gestão alternat
o IHB permitiram comprovar que é sim possível realizar a gestão de uma unidade 
hospitalar de grande porte e atendimento especializado da magnitude do Hospital 
de Base de forma ágil, transparente e responsável.

Os resultados começa
quadrimestre do ano. Durante o primeiro quadrimestre o Instituto conviveu com 
fatores extra-organização que impactaram na capacidade produtiva do hospital. A 
infraestrutura encontrada estava em estado pre
contratação de pessoal foi bloqueado judicialmente e somente liberado no final de 
abril e durante todo o ano
repasses das parcelas do orçamento. O ambiente político exerceu su
Instituo viveu sobre a ameaça de extinção durante o período eleitoral. Todos esses
fatores foram determinantes
impacto no alcance das metas.

Ainda assim, com todas as dificuldades encontrada
firmando. As pesquisas de satisfação apresentaram resultados melhores a cada 
etapa, o abastecimento de materiais hospitalares e medicamentos atingiu 
percentuais superiores a 90% e médicos, enfermeiros e profissionais da saúde 
tiveram acesso a equipamentos e condições de trabalho que não eram vistas nos 
hospital havia décadas. 

Os resultados positivos geraram oportunidades e o modelo começou 
de referência para outros estados do país e outras unidades hospitalares do DF. O 
novo governo assumiu a gestão em 2019 já providenciando a expansão da atuação 
para outras unidades da rede de saúde pública. Integração o modelo o Hospital 
Regional de Santa Maria e as Unidades de Pronto Atendimento do DF.

Os desafios continuarão. Consolidar
uma integração com HRSM e UPAs
Demandará ainda mais esforço e comprometimento dos colaboradores e parceiros 
do agora Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distri

Avaliação do Contrato de Gestão 76 

Prazo Status Evidências da Execução
070/2018, de uma ferramenta informacional 
para o   monitoramento da produção 
hospitalar com integração a base de dados 
do DataSUS. 

Avaliação geral e conclusões  

O ano de 2018 representou muito para a saúde do Distrito Federal
resultados do primeiro ano do modelo de gestão alternativo criado juntamente com 
o IHB permitiram comprovar que é sim possível realizar a gestão de uma unidade 
hospitalar de grande porte e atendimento especializado da magnitude do Hospital 
de Base de forma ágil, transparente e responsável. 

Os resultados começaram a aparecer e se solidificar a partir do segundo 
quadrimestre do ano. Durante o primeiro quadrimestre o Instituto conviveu com 

organização que impactaram na capacidade produtiva do hospital. A 
infraestrutura encontrada estava em estado precário, o processo seletivo para 
contratação de pessoal foi bloqueado judicialmente e somente liberado no final de 
abril e durante todo o ano o IHB conviveu com dificuldades relacionadas aos 
repasses das parcelas do orçamento. O ambiente político exerceu su
Instituo viveu sobre a ameaça de extinção durante o período eleitoral. Todos esses

determinantes para a produção do hospital e certamente tiveram 
impacto no alcance das metas. 

Ainda assim, com todas as dificuldades encontradas, os resultados foram se 
As pesquisas de satisfação apresentaram resultados melhores a cada 

etapa, o abastecimento de materiais hospitalares e medicamentos atingiu 
percentuais superiores a 90% e médicos, enfermeiros e profissionais da saúde 

ram acesso a equipamentos e condições de trabalho que não eram vistas nos 

Os resultados positivos geraram oportunidades e o modelo começou 
de referência para outros estados do país e outras unidades hospitalares do DF. O 

vo governo assumiu a gestão em 2019 já providenciando a expansão da atuação 
para outras unidades da rede de saúde pública. Integração o modelo o Hospital 
Regional de Santa Maria e as Unidades de Pronto Atendimento do DF.

Os desafios continuarão. Consolidar o modelo no Hospital de Base e garantir 
SM e UPAs de forma estruturada e ágil não é tarefa fácil. 

Demandará ainda mais esforço e comprometimento dos colaboradores e parceiros 
do agora Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, o IGESDF.

Evidências da Execução 
070/2018, de uma ferramenta informacional 
para o   monitoramento da produção 
hospitalar com integração a base de dados 

O ano de 2018 representou muito para a saúde do Distrito Federal. Os 
ivo criado juntamente com 

o IHB permitiram comprovar que é sim possível realizar a gestão de uma unidade 
hospitalar de grande porte e atendimento especializado da magnitude do Hospital 

ram a aparecer e se solidificar a partir do segundo 
quadrimestre do ano. Durante o primeiro quadrimestre o Instituto conviveu com 

organização que impactaram na capacidade produtiva do hospital. A 
cário, o processo seletivo para 

contratação de pessoal foi bloqueado judicialmente e somente liberado no final de 
conviveu com dificuldades relacionadas aos 

repasses das parcelas do orçamento. O ambiente político exerceu sua influência e o 
Instituo viveu sobre a ameaça de extinção durante o período eleitoral. Todos esses 

para a produção do hospital e certamente tiveram 

s, os resultados foram se 
As pesquisas de satisfação apresentaram resultados melhores a cada 

etapa, o abastecimento de materiais hospitalares e medicamentos atingiu 
percentuais superiores a 90% e médicos, enfermeiros e profissionais da saúde 

ram acesso a equipamentos e condições de trabalho que não eram vistas nos 

Os resultados positivos geraram oportunidades e o modelo começou a servir 
de referência para outros estados do país e outras unidades hospitalares do DF. O 

vo governo assumiu a gestão em 2019 já providenciando a expansão da atuação 
para outras unidades da rede de saúde pública. Integração o modelo o Hospital 
Regional de Santa Maria e as Unidades de Pronto Atendimento do DF. 

o modelo no Hospital de Base e garantir 
e ágil não é tarefa fácil. 

Demandará ainda mais esforço e comprometimento dos colaboradores e parceiros 
to Federal, o IGESDF. 
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Os próximos anos mostrarão que mais uma vez, a decisão de apresentar um 
novo modelo de atuação e gestão para a saúde do DF foi mais que acertada, sendo 
providencial para a qualidade do serviço prestado à população do estado.
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Os próximos anos mostrarão que mais uma vez, a decisão de apresentar um 
novo modelo de atuação e gestão para a saúde do DF foi mais que acertada, sendo 

a qualidade do serviço prestado à população do estado.

Os próximos anos mostrarão que mais uma vez, a decisão de apresentar um 
novo modelo de atuação e gestão para a saúde do DF foi mais que acertada, sendo 

a qualidade do serviço prestado à população do estado.



 

 Relatório Anual de Avaliação do Contrato de Gestão 

Anexo I – Organograma do IHB em 2018  

78 


