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Apresentação 

As estratégias, processos e ações implantadas no Hospital de Base se 
consolidaram e refletem diretamente na produção hospitalar. O desempenho vem 
melhorando cada vez mais e os serviços do hospital são prestados com cada vez 
mais agilidade e qualidade. Há desafios e problemas em algumas metas que ainda 
necessitam de melhorias. Para isso há investimento em sistemas, equipamento, 
treinamento e conscientização dos colabo
estão disponíveis a todos. 

O desafio do hospital no momento é replicar, enquanto 
positivos implementados nas outras unidades de saúde que hoje compõem o 
IGESDF. Mais importante ainda é o aprendiz
demandam mudanças, que ocasionam por sua vez, resistências e a necessidade de 
um processo de maturação até que todas as ações surtam o resultado esperado.

Mais do que nunca, o Hospital de Base do Distrito Federal assume pape
protagonista na saúde do estado. Anteriormente uma referência em atendimento 
especializado, agora o hospital é referência de gestão, governança, transparência e 
eficiência na gestão de saúde não só para as outras unidades do IGESDF, mas para 
a rede pública de saúde do DF e de outros estados da Federação.
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As estratégias, processos e ações implantadas no Hospital de Base se 
consolidaram e refletem diretamente na produção hospitalar. O desempenho vem 

z mais e os serviços do hospital são prestados com cada vez 
mais agilidade e qualidade. Há desafios e problemas em algumas metas que ainda 
necessitam de melhorias. Para isso há investimento em sistemas, equipamento, 
treinamento e conscientização dos colaboradores no uso das ferramentas que hoje 

 

O desafio do hospital no momento é replicar, enquanto benchmark
positivos implementados nas outras unidades de saúde que hoje compõem o 
IGESDF. Mais importante ainda é o aprendizado daquelas ações que sabemos, 
demandam mudanças, que ocasionam por sua vez, resistências e a necessidade de 
um processo de maturação até que todas as ações surtam o resultado esperado.

Mais do que nunca, o Hospital de Base do Distrito Federal assume pape
protagonista na saúde do estado. Anteriormente uma referência em atendimento 
especializado, agora o hospital é referência de gestão, governança, transparência e 
eficiência na gestão de saúde não só para as outras unidades do IGESDF, mas para 

blica de saúde do DF e de outros estados da Federação. 

  

As estratégias, processos e ações implantadas no Hospital de Base se 
consolidaram e refletem diretamente na produção hospitalar. O desempenho vem 

z mais e os serviços do hospital são prestados com cada vez 
mais agilidade e qualidade. Há desafios e problemas em algumas metas que ainda 
necessitam de melhorias. Para isso há investimento em sistemas, equipamento, 

radores no uso das ferramentas que hoje 

benchmark, os pontos 
positivos implementados nas outras unidades de saúde que hoje compõem o 

ado daquelas ações que sabemos, 
demandam mudanças, que ocasionam por sua vez, resistências e a necessidade de 
um processo de maturação até que todas as ações surtam o resultado esperado. 

Mais do que nunca, o Hospital de Base do Distrito Federal assume papel de 
protagonista na saúde do estado. Anteriormente uma referência em atendimento 
especializado, agora o hospital é referência de gestão, governança, transparência e 
eficiência na gestão de saúde não só para as outras unidades do IGESDF, mas para 
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Informações sobre a g

É importante ressal
gestão, houveram contratações para o Hospital de Santa Maria (HRSM) e UPAS de 
modo a suprir as necessidades de recursos humanos dessas unidades. Ao todo 
foram contratados e alocados até o momento 1.340 novos profissionais e o número 
tende a crescer nos próximos meses. Ao todo, o IGESDF faz a gestão de um efetivo 
de 7.496 profissionais. 

No Hospital de Base
por categoria profissional (celetistas e estatutários)

Categoria 
Administrativa 

Assistência Social  
Enfermagem  

Enfermagem - Técnico  
Farmácia  

Fisioterapeuta 
Fonoaudiologia  

Laboratório 
Médica 
Nutrição 

Nutrição - Técnica 
Odontologia  

Ortopedia e Gesso  
Outras áreas de suporte à operação

Psicologia  
Radiologia 

Radioterapia 
Residente 

Terapia Ocupacional  
Total 

Quadro – Quantidade de colaboradores por categoria profissional
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gestão de pessoas 

É importante ressaltar que desde a assinatura do 3º aditivo do contrato de 
gestão, houveram contratações para o Hospital de Santa Maria (HRSM) e UPAS de 
modo a suprir as necessidades de recursos humanos dessas unidades. Ao todo 

os e alocados até o momento 1.340 novos profissionais e o número 
tende a crescer nos próximos meses. Ao todo, o IGESDF faz a gestão de um efetivo 

Hospital de Base, o efetivo conta com a colaboração da seguinte relação 
ia profissional (celetistas e estatutários): 

Celetista  Estatutário
461 83 
18 2 

303 140 
967 505 
51 21 
68 52 
13 10 
45 34 

280 595 
31 14 
35 1 
15 22 
17 15 

Outras áreas de suporte à operação 39 92 
17 9 
5 11 
10 0 
15 0 
13 2 

2.403 1.608 

Quantidade de colaboradores por categoria profissional (em 31/08/2019)

  

aditivo do contrato de 
gestão, houveram contratações para o Hospital de Santa Maria (HRSM) e UPAS de 
modo a suprir as necessidades de recursos humanos dessas unidades. Ao todo 

os e alocados até o momento 1.340 novos profissionais e o número 
tende a crescer nos próximos meses. Ao todo, o IGESDF faz a gestão de um efetivo 

o efetivo conta com a colaboração da seguinte relação 

Estatutário TOTAL 
544 
20 
443 

1.472 
72 
120 
23 
79 
875 
45 
36 
37 
32 
131 
26 
16 
10 
15 
15 

4.011 

(em 31/08/2019) 
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Informações da gestão financeira e contábil

Para a realização das análises financeiras e avaliações pertinentes
ao quadrimestre, este capítulo trará informações con
caráter similar a uma Central de Serviços Compartilhados que a área administrativa 
herdou na nova estrutura. Ademais, as avaliações pertinentes por unidades de 
saúde geridas pelo IGESDF serão detalhadas e fornecidas no relatório
avaliação de forma a permitir a visualização da gestão financeira de forma 
consolidada e detalhada. 

Análises Financeiras e Gerenciais

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF
seguintes contas bancárias para movimentar

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

Durante o primeiro quadrimestre de 2019
provenientes do Contrato de Ge
discriminadas na tabela abaixo:

Competência 
Data Contrato 

Gestão

JANEIRO 07/01/2019

FEVEREIRO 07/02/2019

MARÇO 07/03/2019

ABRIL 05/04/2019

MAIO 07/05/2019

JUNHO 07/06/2019

JULHO 07/07/2019

AGOSTO 07/08/2019

Tabela – Detalhamento de repasses do Contrato de Gestão

Como pode ser observado,
menor tempo, em todos os meses os repasses provenientes da Secretaria de 
Saúde do DF foram efetuados com 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.
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estão financeira e contábil 

Para a realização das análises financeiras e avaliações pertinentes
, este capítulo trará informações consolidadas do IGESDF, dado o 

caráter similar a uma Central de Serviços Compartilhados que a área administrativa 
herdou na nova estrutura. Ademais, as avaliações pertinentes por unidades de 
saúde geridas pelo IGESDF serão detalhadas e fornecidas no relatório
avaliação de forma a permitir a visualização da gestão financeira de forma 

 

Análises Financeiras e Gerenciais  

de Gestão Estratégica de Saúde do DF possui atualmente as 
seguintes contas bancárias para movimentar seus recursos financeiros:

6 
0 

Durante o primeiro quadrimestre de 2019, as transferências financeiras 
provenientes do Contrato de Gestão 001/2018, relativas ao Hospital de Base, estão 

s na tabela abaixo: 

Data Contrato 
Gestão 

Data Efetivação 
Repasse 

Dias 
Atraso 

07/01/2019 05/02/2019 29 

07/02/2019 01/03/2019 22 

07/03/2019 28/03/2019 21 

05/04/2019 12/04/2019 7 

07/05/2019 17/06/2019 41 

07/06/2019 27/06/2019 20 

07/07/2019 17/07/2019 10 

07/08/2019 28/08/2019 21 

Detalhamento de repasses do Contrato de Gestão (janeiro a agosto 

Como pode ser observado, por mais que em abril o atraso tenha sido em 
em todos os meses os repasses provenientes da Secretaria de 

foram efetuados com 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. 

Para a realização das análises financeiras e avaliações pertinentes relativas 
solidadas do IGESDF, dado o 

caráter similar a uma Central de Serviços Compartilhados que a área administrativa 
herdou na nova estrutura. Ademais, as avaliações pertinentes por unidades de 
saúde geridas pelo IGESDF serão detalhadas e fornecidas no relatório anual de 
avaliação de forma a permitir a visualização da gestão financeira de forma 

possui atualmente as 
seus recursos financeiros: 

, as transferências financeiras 
stão 001/2018, relativas ao Hospital de Base, estão 

Valor R$ 

R$ 23.890.061,92 

R$ 20.993.103,11 

R$ 25.112.894,28 

R$ 25.392.911,11 

R$ 24.667.810,82 

R$ 35.343.505,28 

R$ 29.851.920,98 

R$ 34.869.436,41 

agosto de 2019) 

por mais que em abril o atraso tenha sido em 
em todos os meses os repasses provenientes da Secretaria de 

foram efetuados com 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 
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Desse modo, os repasses deveriam ter sido efetuados na modalidade de 
fomento ou antecipação, no entanto, todas as parcelas excederam a 
em até 41 dias. Isto impacta e prejudica
operação do IGESDF. 

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 d

Saldos bancários 

Os saldos bancários em 3

Conta 
215-0096476 
215-0095380 

 

Conta 
215-0096476 
215-0095380 

Saldo final em 

Custeio 

Na análise econômica da execução do Contrato de 
para o período de maio a a
financeiros previstos no Anexo VI do Contrato de Gestão, discriminados abaixo:

Mês 
Maio R
Junho R
Julho R

Agosto R
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Desse modo, os repasses deveriam ter sido efetuados na modalidade de 
fomento ou antecipação, no entanto, todas as parcelas excederam a 

. Isto impacta e prejudica fortemente a gestão financeira e 

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 31/08/2019 estão apresentados abaixo:

Tipo Saldo em 
 Conta Corrente 70.386,01
 Conta Corrente 11.614.970,45

Saldo conta corrente 11.685.356,46

Tipo Saldo em 
 Aplicação 
 Aplicação 729.593,56

Saldo aplicação 729.593,56

Saldo final em 31/08/2019 12.414.950,02

Tabela – Saldo IGESDF  

Na análise econômica da execução do Contrato de Gestão no. 001/2018, 
aio a agosto, os valores executados ficaram dentro dos limites 

financeiros previstos no Anexo VI do Contrato de Gestão, discriminados abaixo:

Custeio Pessoal 
R$ 16.689.672,96 R$ 38.942.570,10 R$ 
R$ 24.869.168,13 R$ 58.028.058,91 R$ 
R$ 24.869.168,13 R$ 58.028.058,91 R$ 
R$ 24.869.168,13 R$ 58.028.058,91 R$ 

Tabela – Custeio IGESDF  

  

Desse modo, os repasses deveriam ter sido efetuados na modalidade de 
fomento ou antecipação, no entanto, todas as parcelas excederam a data prevista, 

te a gestão financeira e a 

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 

estão apresentados abaixo: 

Saldo em 31/08/2018 
70.386,01 

11.614.970,45 
11.685.356,46 

Saldo em 31/08/2018 
- 

729.593,56 
729.593,56 

12.414.950,02 

Gestão no. 001/2018, 
, os valores executados ficaram dentro dos limites 

financeiros previstos no Anexo VI do Contrato de Gestão, discriminados abaixo: 

Total 
$ 55.632.243,06 
$ 82.897.227,10 
$ 82.897.227,10 
$ 82.897.227,10 
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Fluxo de Caixa 

A evolução do Fluxo de Caixa está apresentada na tabela
aos meses de maio a agosto

  M
Saldo Inicial R$ 4.212.066,42

Entradas 
Repasse SES R$ 24.667.810,82

Rendimento aplicação R$ 64.896,17

Outros recebimentos R$ 16.107,20

  R$ 24.748.814,19

Saídas 
Custo com Pessoal CLT R$ 8.097.337,52

Material de Consumo R$ 8.386.044,83

Serviços de Terceiros R$ 8.701.011,21

Despesas Gerais R$ 461.503,46

  R$ 25.645.897,02

Investimentos (**) 

Saldo Final R$ 3.314.983,59

R$ 25.645.897,02

Tabela 

Custo total 

Do ponto de vista da execução consolidada dos custos relacionados ao 
Contrato de Gestão temos o gráfico abaixo, que apresenta a composição dos 
gastos, vinculados aos limites financeiros previstos para o período
reais): 
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A evolução do Fluxo de Caixa está apresentada na tabela abaixo, 
io a agosto: 

Maio Junho Julho 
4.212.066,42 R$ 3.314.983,59 R$ 15.882.765,64

   
   

R$ 24.667.810,82 R$ 35.343.505,28 R$ 29.851.920,98

64.896,17 R$ 22.168,94 R$ 55.872,51

16.107,20 - R$ 21.086,99

24.748.814,19 R$ 35.365.674,22 R$ 29.928.880,48

   
   

8.097.337,52 R$ 8.539.120,96 R$ 15.479.985,71

8.386.044,83 R$ 6.220.945,71 R$ 21.829.302,48

8.701.011,21 R$ 7.615.968,00 R$ 9.817.263,18

461.503,46 R$ 421.857,50 R$ 545.359,27

25.645.897,02 R$ 22.797.892,17 R$ 47.671.910,64

   
- - 

 
   3.314.983,59 R$ 15.882.765,64 -   R$    1.860.264,52

25.645.897,02 R$ 22.797.892,17 R$ 47.671.910,64

Tabela – Fluxo de caixa (maio a agosto de 2019) 

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

abaixo, relativa 

Agosto 
15.882.765,64 -   R$    1.860.264,52 

 
 

R$ 29.851.920,98 R$ 34.869.436,41 

55.872,51 R$ 11.856,62 

21.086,99 R$ 71.822,70 

29.928.880,48 R$ 34.953.115,73 

 
 

15.479.985,71 R$ 13.676.444,69 

21.829.302,48 R$ 6.510.295,10 

9.817.263,18 R$ 9.656.322,22 

545.359,27 R$ 463.262,95 

47.671.910,64 R$ 30.306.324,96 

 

 
 1.860.264,52 R$ 2.786.526,25 

47.671.910,64 R$ 30.306.324,96 

Do ponto de vista da execução consolidada dos custos relacionados ao 
Contrato de Gestão temos o gráfico abaixo, que apresenta a composição dos 

(em milhares de 
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Gráfico 

Custo com pessoal 

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

Gráfico – Custeio com pessoal

36.842,1 

10.947,8 

8.701,0 
477,3 

55.632

-

20.000,0 

40.000,0 

60.000,0 

80.000,0 

100.000,0 

120.000,0 

Maio
Pessoal

Despesas Gerais

28.303,0 

8.539,1 
R$38.942,57 36.842,1 

-

10.000,0 

20.000,0 

30.000,0 

40.000,0 

50.000,0 

60.000,0 

70.000,0 

Maio

Servidores SES
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Gráfico – Custo total IGESDF (maio a agosto de 2019)  

 

O custo com pessoal representa o maior valor dentro dos gastos 
, com destaque para os custos dos servidores cedidos pela 

ico abaixo (em milhares de reais): 

Custeio com pessoal IGESDF (maio a agosto de 2019) 

55.220,6 62.657,5 

7.077,6 

25.753,0 
7.616,0 

9.884,1 

437,2 

619,1 
82.897

Junho Julho
Material de Consumo Serviços de Terceiros

Despesas Gerais Meta Contrato Gestão

46.681,5 48.981,1 

8.539,1 
13.676,4 

R$58.028,05

36.842,1 

55.220,6 62.657,5 

Junho Julho

Colaboradores CLT Meta Contrato Gestão

 

O custo com pessoal representa o maior valor dentro dos gastos 
, com destaque para os custos dos servidores cedidos pela 

 
 

59.047,5 

10.895,8 
9.656,3 

463,3 

Agosto
Serviços de Terceiros

43.642,3 

15.405,2 

59.047,5 

Agosto

Custo IGESDF
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Material de consumo 

O custeio com material de consumo realizado no período de 
dezembro apresentou os seguintes valores

Gráfico – Custeio material de consumo 

Serviços de Terceiros  

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

Gráfico – Custeio ser
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O custeio com material de consumo realizado no período de 
apresentou os seguintes valores (em milhares de reais): 

Custeio material de consumo IGESDF (maio a agosto de 2019)

 

O valor relacionado a Serviços de Terceiros, realizado no período de 
, apresentou os seguintes valores (em milhares de reais)

Custeio serviço de terceiros IGESDF (maio a agosto de 2019)

7.077,6 

25.753,0 

856,7 

3.923,7 

8.380,3 

6.220,9 

21.829,3 

Junho Julho

Total SES IGESDF

7.616,0 
9.884,1 

- 66,8 

7.616,0 

9.817,3 

Junho Julho

Total SES IGESDF

O custeio com material de consumo realizado no período de janeiro a 

 

(maio a agosto de 2019) 

O valor relacionado a Serviços de Terceiros, realizado no período de janeiro 
(em milhares de reais): 

 

(maio a agosto de 2019) 

10.895,8 

4.385,5 

6.510,3 

Agosto

9.656,3 

-

9.656,3 

Agosto
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Despesas gerais 

O valor relacionado a Despesas 
milhares de reais): 

Gráfico – Custeio 

 

Os custos com alimentação hos
categoria.  

Investimentos 

Para investimentos, foram executados os seguintes valores:

Mês 
Janeiro 
Janeiro Balança Digital 
Janeiro 
Janeiro 
Janeiro 
Janeiro 
Janeiro 

Fevereiro 
Fevereiro Aparelhos de ar condicionado
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Fevereiro 7 câmaras de conservação e 2 cardioversores
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O valor relacionado a Despesas Gerais apresentou os seguintes valores

Custeio despesas gerais IGESDF (maio a agosto de 2019)

Os custos com alimentação hospitalar representam os maiores valores nesta 

Para investimentos, foram executados os seguintes valores: 

Investimentos Realizados 
Otoscópios 

Balança Digital Antropométrica 
Nasofibroscópio flexível R$ 25.000,00

Pinça Karl Storz R$ 41.367,46
Central de monitorização R$ 47.700,00

Cadeiras giratórias R$ 50.000,00
Ventilometros R$ 144.000,00

2 Monitores de radiação R$ 17.540,00
Aparelhos de ar condicionado R$ 53.966,51

Balcão P.S. e Ambulatório R$ 73.810,00
Oxímetro, Foco Cirúrgico auxiliar, Estetoscópio, 

esfigmo, laringo R$ 75.298,10

7 câmaras de conservação e 2 cardioversores R$ 142.14

437,2 

619,1 

15,3 
73,7 

421,9 

545,4 

Junho Julho

Total SES IGESDF

apresentou os seguintes valores (em 

 

(maio a agosto de 2019) 

pitalar representam os maiores valores nesta 

Valor 
R$ 5.352,00 
R$ 16.211,21 

R$ 25.000,00 
R$ 41.367,46 
R$ 47.700,00 
R$ 50.000,00 
R$ 144.000,00 
R$ 17.540,00 
R$ 53.966,51 
R$ 73.810,00 

R$ 75.298,10 

R$ 142.140,00 

463,3 

-

463,3 

Agosto
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Mês 

Fevereiro Óticas e nasofibroscópio ultrafino flexível 
(Endoscópio rígido e flexível)

Fevereiro Tubo de raio X p/ Tomógrafo
Fevereiro Tubo de raio X p/ Tomógrafo
Fevereiro Marcapasso e cardioversor
Fevereiro 

Março 
Abril 
Abril 

jun/19 Multifuncional Plotter HP Designjet PostScript 

jun/19 Cadastrador Biométrico IDEMIA MD REP EVO V3

Tabela – Investimentos

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 

No entanto, o valor e

valores de Emendas Parlamentares

milhão de reais) com repasse em 31/01/2019

 
12 

Investimentos Realizados 
Óticas e nasofibroscópio ultrafino flexível 

(Endoscópio rígido e flexível) R$ 162.141,55

Tubo de raio X p/ Tomógrafo R$ 315.000,00
Tubo de raio X p/ Tomógrafo R$ 346.328,08
Marcapasso e cardioversor R$ 469.1

8 torres de endoscopia R$ 2.053.760,00
Videobroncoscópio R$ 47.490,00

Motores odontológicos R$ 40.899,95
Refrigeradores R$ 49.000,00

Multifuncional Plotter HP Designjet PostScript 
T2530 R$ 34.913,26

Cadastrador Biométrico IDEMIA MD REP EVO V3 R$ 73.800,00
Total R$ 4.284.861,13

Investimentos realizados – IGESDF (janeiro a agosto de 2019)

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 IGESDF 

No entanto, o valor efetivamente transferido para o IGESDF

valores de Emendas Parlamentares, totalizou o valor de R$ 1.000.000,00

com repasse em 31/01/2019. 

Valor 

R$ 162.141,55 

R$ 315.000,00 
R$ 346.328,08 
R$ 469.143,01 

R$ 2.053.760,00 
R$ 47.490,00 
R$ 40.899,95 
R$ 49.000,00 

R$ 34.913,26 

R$ 73.800,00 
R$ 4.284.861,13 

2019) 

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 

GESDF associado a 

1.000.000,00 (hum 
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Do Contrato de Gestão

Metas de produção 

 Neste capítulo são apresentados os resultados
contratualizadas para o ano de 2019
do ano. Em sua maioria, as metas baseiam
bases oficiais do DATASUS, exceto pela produção cirúrgica 
dados do sistema de gestão hospitalar
referentes ao mês de agosto
registrada pelo sistema de ges
citado não foram publicadas até o momento do fechamento do relatório. 
importante ressaltar que no dia 22 do mês de agosto, entrou em funcionamento o 
prontuário eletrônico através do novo sistema de gestã
resultados do mês podem apresentar variação. 
atualizadas quando da publicação d

Quanto aos gráficos apresentados neste relatório, além dos resultados 
mensais, será apresentada
inicialmente de forma linear, dividindo o valor da meta anual em igual proporção 
para cada mês do ano 
sazonalidades, particularidades, eventos e tendê
interferir no desempenho em momentos específicos

Com relação aos resultados aqui publicados, a análise 
somente aos resultados de 2019
resultados anteriores à implantação do modelo no Instituto Hospitala de Base e 
agora, Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal,
avaliar as tendências e variações de desempenho da produção do hospital.

Internações cirúrgicas e cl

 A produção relacionada 
consolidação de resultados acima da meta linear a partir do mês de junho com forte 
alta no mês de agosto. Essa alta pode ser justificada pela grande quantidade de 
AIH´s processadas no mês 

É importante salientar que o número publicado pelo DATASUS se refere ao 
processamento de internações faturadas no período
demanda de acesso aos serviços do hospital e à capacidade de processamento dos 
instrumentos de faturamento hospitalar relativos 
processamento reflete nos bons resultados alcançados a partir do mês de junho.
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tão 

Neste capítulo são apresentados os resultados, das metas de produção 
tratualizadas para o ano de 2019, referentes aos serviços assistenciais

. Em sua maioria, as metas baseiam-se nos resultados produzidos pelas 
ses oficiais do DATASUS, exceto pela produção cirúrgica (que observa a base de 

dados do sistema de gestão hospitalar) e as de ensino e pesquisa
agosto são dados preliminares baseados na produção 

registrada pelo sistema de gestão hospitalar visto que, as bases oficiais do mês 
citado não foram publicadas até o momento do fechamento do relatório. 
importante ressaltar que no dia 22 do mês de agosto, entrou em funcionamento o 
prontuário eletrônico através do novo sistema de gestão hospitalar e
resultados do mês podem apresentar variação. As informações oficiais serão 
atualizadas quando da publicação do 3º Relatório Quadrimestral.  

Quanto aos gráficos apresentados neste relatório, além dos resultados 
sentada 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 e tendências ao longo do ano
interferir no desempenho em momentos específicos.  

Com relação aos resultados aqui publicados, a análise pode não se prender
somente aos resultados de 2019, ocasião onde poderão ser comparados aos 

anteriores à implantação do modelo no Instituto Hospitala de Base e 
agora, Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal,

e variações de desempenho da produção do hospital.

Internações cirúrgicas e clínicas 

produção relacionada às internações clínicas e cirúrgicas 
consolidação de resultados acima da meta linear a partir do mês de junho com forte 
alta no mês de agosto. Essa alta pode ser justificada pela grande quantidade de 

adas no mês (3.686). 

É importante salientar que o número publicado pelo DATASUS se refere ao 
processamento de internações faturadas no período. Esse número é impactado pela 
demanda de acesso aos serviços do hospital e à capacidade de processamento dos 

rumentos de faturamento hospitalar relativos às internações, portanto o maior 
processamento reflete nos bons resultados alcançados a partir do mês de junho.

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 
dados preliminares baseados na produção 

tão hospitalar visto que, as bases oficiais do mês 
citado não foram publicadas até o momento do fechamento do relatório. È 
importante ressaltar que no dia 22 do mês de agosto, entrou em funcionamento o 

o hospitalar e, portanto, os 
As informações oficiais serão 

Quanto aos gráficos apresentados neste relatório, além dos resultados 
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 

ncias ao longo do ano, que possam 

pode não se prender 
comparados aos 

anteriores à implantação do modelo no Instituto Hospitala de Base e 
agora, Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, de forma a 

e variações de desempenho da produção do hospital.  

às internações clínicas e cirúrgicas apresentou 
consolidação de resultados acima da meta linear a partir do mês de junho com forte 
alta no mês de agosto. Essa alta pode ser justificada pela grande quantidade de 

É importante salientar que o número publicado pelo DATASUS se refere ao 
. Esse número é impactado pela 

demanda de acesso aos serviços do hospital e à capacidade de processamento dos 
, portanto o maior 

processamento reflete nos bons resultados alcançados a partir do mês de junho. 
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A seguir, gráficos com os resultados para o 1º quadrimestre das metas de 
internações (cirúrgicas e clínicas):

*até o momento da produção do relatório a base oficia
apresentado é uma projeç

*até o momento da produção do relatório a base oficia
apresentado é uma projeç

 

Metas de produção cirúrgica

Cirurgias totais  

 A produção do centro cirúrgico do Hospital de Base segue apresentando 
resultados acima da meta linear no período avaliado. Os resultados cada vez mais 
positivos atestam a qualidade dos processos implemen

677

800

Mai

Internações cirúrgicas
(Maio a Agosto)
Fonte: SIA/DATASUS*

1.022

1.304

Mai

Internações clínicas
(Maio a Agosto)
Fonte: SIA/DATASUS*
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A seguir, gráficos com os resultados para o 1º quadrimestre das metas de 
clínicas): 

até o momento da produção do relatório a base oficial de agosto ainda não havia sido publicada, razão pelos qua
projeção baseada na produção informada via sistema de gestão hospitalar

odução do relatório a base oficial de agosto ainda não havia sido publicada, razão pelos qua
projeção baseada na produção informada via sistema de gestão hospitalar

Metas de produção cirúrgica  

A produção do centro cirúrgico do Hospital de Base segue apresentando 
resultados acima da meta linear no período avaliado. Os resultados cada vez mais 
positivos atestam a qualidade dos processos implementados pela Gerência de 

944 1.063
1.327

800 800 800

Jun Jul Ago

Internações cirúrgicas

Fonte: SIA/DATASUS*

Internações cirúrgicas Meta

1.389 1.314

2.359

1.304 1.304 1.304

Jun Jul Ago

Internações clínicas

Fonte: SIA/DATASUS*

Internações clínicas Meta

A seguir, gráficos com os resultados para o 1º quadrimestre das metas de 

 
ainda não havia sido publicada, razão pelos qual o resultado aqui 

baseada na produção informada via sistema de gestão hospitalar 

 

ainda não havia sido publicada, razão pelos qual o resultado aqui 
baseada na produção informada via sistema de gestão hospitalar 

A produção do centro cirúrgico do Hospital de Base segue apresentando 
resultados acima da meta linear no período avaliado. Os resultados cada vez mais 

tados pela Gerência de 

1.327

800

Ago

2.359

1.304

Ago
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Medicina Cirúrgica, permitindo superar a marca de 1.000 (mil) cirurgias em julho e 
agosto. 

A seguir gráfico com os resultados no período avaliado:

Cirurgias programadas  

Em todos os meses 
estabelecida com resultados próximos 
agosto, confirmando a característica do centro cirúrgico de forte desempenho no 
planejamento e realização de cirurgias eletivas, totalizando
no quadrimestre. A seguir, dados da produção no período:

839
773

Mai

Cirurgias (total)
(Maio a Agosto)
Fonte: Trakcare

513

447

Mai

Cirurgias programadas
(Maio a Agosto)
Fonte: Trakcare*
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Medicina Cirúrgica, permitindo superar a marca de 1.000 (mil) cirurgias em julho e 

A seguir gráfico com os resultados no período avaliado: 

 

Em todos os meses do quadrimestre a produção superou a meta l
estabelecida com resultados próximos superando as 600 cirurgias/mês
agosto, confirmando a característica do centro cirúrgico de forte desempenho no 
planejamento e realização de cirurgias eletivas, totalizando 2.311 cirurgias do tipo 

. A seguir, dados da produção no período: 

876
1.052 1.066

773 773 773

Jun Jul Ago

Cirurgias (total)

Cirurgias totais Meta

550
621 627

447 447 447

Jun Jul Ago

Cirurgias programadas

Cirurgias programadas Meta

Medicina Cirúrgica, permitindo superar a marca de 1.000 (mil) cirurgias em julho e 

 

do quadrimestre a produção superou a meta linear 
00 cirurgias/mês em julho a 

agosto, confirmando a característica do centro cirúrgico de forte desempenho no 
2.311 cirurgias do tipo 

 

1.066

Ago

Ago
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Metas de produção ambul

Consultas de nível superior na atenção especializada 

Em todos os meses a produção superou
consultas de profissionais de nível superior. Foram ao todo 14.183 consultas no 
período de avaliação. A produção apresentou pic
consultas realizadas. 

A seguir, gráfico com os resultados no período

*até o momento da produção do relatório a base oficia
apresentado é uma projeç

 

Consultas médicas na atenção especializada 

Apesar de abaixo da meta linear prevista para o período, o desempenho 
apresentou picos em maio e junho acima das 21 mil consultas realizadas de um 
total de 79.608 no quadrimestre todo. Um 
sistema de gestão hospitalar para identificar problemas de registro
período que. No caso, foram encont
não foi atualizado como consulta atendida no sistema. No total, de 
foram identificadas 11.972
julho e 2.550 em março) sem atualização do sta
produção. Caso atualizadas
no período, resultado apenas 6% abaixo do esperado para o 
É esperado que com a entrada em produção do novo sistema de gest
mais intuitivo e com processos mais modernos, esse 
produção possa ser devidamente registrada

4.222

2.501

Mai

Consultas de profissionais de nível superior
(Maio a Agosto)
Fonte: SIA/DATASUS*

Consultas de profissionais de nível superiorna atenção especializada

Meta
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Metas de produção ambul atorial 

Consultas de nível superior na atenção especializada  

Em todos os meses a produção superou a meta linear traçada para as 
consultas de profissionais de nível superior. Foram ao todo 14.183 consultas no 

A produção apresentou picos em maio acima das 4 mil 

A seguir, gráfico com os resultados no período: 

até o momento da produção do relatório a base oficial de agosto ainda não havia sido publicada, razão pelos qua
projeção baseada na produção informada via sistema de gestão hospitalar

Consultas médicas na atenção especializada  

Apesar de abaixo da meta linear prevista para o período, o desempenho 
cos em maio e junho acima das 21 mil consultas realizadas de um 

total de 79.608 no quadrimestre todo. Um levantamento na base de dados do 
sistema de gestão hospitalar para identificar problemas de registro

. No caso, foram encontrados registros de diversas consultas cujo status 
não foi atualizado como consulta atendida no sistema. No total, de 

11.972 consultas (3.247 em maio, 2.967 em junho,
e 2.550 em março) sem atualização do status que impactam diretamente na 

produção. Caso atualizadas representarão performance acima de 91.580 consultas 
no período, resultado apenas 6% abaixo do esperado para o quadrimestre
É esperado que com a entrada em produção do novo sistema de gest
mais intuitivo e com processos mais modernos, esse gap deixe de existir e a 

ão possa ser devidamente registrada. 

3.296
3.884

2.781
2.501 2.501 2.501

Jun Jul Ago

Consultas de profissionais de nível superior

Fonte: SIA/DATASUS*

Consultas de profissionais de nível superiorna atenção especializada

a meta linear traçada para as 
consultas de profissionais de nível superior. Foram ao todo 14.183 consultas no 

maio acima das 4 mil 

 

ainda não havia sido publicada, razão pelos qual o resultado aqui 
baseada na produção informada via sistema de gestão hospitalar 

Apesar de abaixo da meta linear prevista para o período, o desempenho 
cos em maio e junho acima das 21 mil consultas realizadas de um 

levantamento na base de dados do 
sistema de gestão hospitalar para identificar problemas de registro, identificou no 

rados registros de diversas consultas cujo status 
não foi atualizado como consulta atendida no sistema. No total, de maio a agosto, 

junho, 2.978 em 
tus que impactam diretamente na 

91.580 consultas 
quadrimestre (96.732). 

É esperado que com a entrada em produção do novo sistema de gestão hospitalar 
deixe de existir e a 

2.781
2.501

Ago

Consultas de profissionais de nível superiorna atenção especializada
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A produção mensal até o momento

*até o momento da produção do relatório a base oficia
apresentado é uma projeç

Procedimentos de média e alta complexidade 

Conforme detalhado no
em diagnóstico realizado por grupo de trabalho
superdimensionamento de ambas as metas de produção e ainda, problemas com 
registros dos procedimentos
avaliação em si. A análise da produção publicada pelas bases oficiais no 2º 
quadrimestre mostra evolução no desempenho e estabilização da produção 
maio e julho (média de superior a 173 mil procedimentos) e queda em a
pode estar relacionada à entrada em operação do novo sistema de gestão 
hospitalar. É notório ainda que problemas de subnotificação influenciam na baixa 
performance. Espera-se que esse problema seja minimizado com a utilização do 
novo sistema. 

A seguir segue a produção mensal registrada para procedimentos M
período: 

22
.0

44

24.183

Mai

Consultas médicas
(Maio a Agosto)
Fonte: SIA/DATASUS*
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até o momento segue no gráfico abaixo: 

até o momento da produção do relatório a base oficial de agosto ainda não havia sido publicada, razão pelos qua
projeção baseada na produção informada via sistema de gestão hospitalar

Procedimentos de média e alta complexidade (MAC) 

Conforme detalhado nos relatórios de prestação de contas do ano de 2018
realizado por grupo de trabalho evidenciou um 

superdimensionamento de ambas as metas de produção e ainda, problemas com 
registros dos procedimentos, que acabam por comprometer a base de dados e a 

A análise da produção publicada pelas bases oficiais no 2º 
quadrimestre mostra evolução no desempenho e estabilização da produção 

superior a 173 mil procedimentos) e queda em a
pode estar relacionada à entrada em operação do novo sistema de gestão 
hospitalar. É notório ainda que problemas de subnotificação influenciam na baixa 

se que esse problema seja minimizado com a utilização do 

eguir segue a produção mensal registrada para procedimentos M

19
.1

63

21
.1

31

17
.2

70

24.183 24.183 24.183

Jun Jul Ago

Consultas médicas

Fonte: SIA/DATASUS*

Consultas médicas Meta

inda não havia sido publicada, razão pelos qual o resultado aqui 
baseada na produção informada via sistema de gestão hospitalar 

 

relatórios de prestação de contas do ano de 2018, 
evidenciou um 

superdimensionamento de ambas as metas de produção e ainda, problemas com 
r comprometer a base de dados e a 

A análise da produção publicada pelas bases oficiais no 2º 
quadrimestre mostra evolução no desempenho e estabilização da produção entre 

superior a 173 mil procedimentos) e queda em agosto que 
pode estar relacionada à entrada em operação do novo sistema de gestão 
hospitalar. É notório ainda que problemas de subnotificação influenciam na baixa 

se que esse problema seja minimizado com a utilização do 

eguir segue a produção mensal registrada para procedimentos MAC no 

24.183

Ago
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*até o momento da produção do relatório a base oficia
apresentado é uma projeç

Metas de produção de urgência

Apesar de bastante demandado o atendimento de porta do hospital tem 
cumprido com os requisitos de tratamento 24 horas por dia, de forma humanizada 
e acolhedora com o provimento de cam
roupas para pacientes e equipes qualificadas.
pública de saúde do DF poderia causar 
mas a percepção é bastante
paciente e sistema automatizado
atendimento que mais uma vez, superou a meta linear ao longo de todos os meses 
do período de avaliação. 

A seguir gráfico da produção mensal para atendimentos de urgên

176.512

265.944

Mai

Procedimentos MAC
(Maio a Agosto)
Fonte: SIA/DATASUS

23.249

17.204

Mai

Atendimentos de urgência
(Maio a Agosto)
Fonte: SIA/DATASUS*

Atendimentos de urgência na atenção especializada
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até o momento da produção do relatório a base oficial de agosto ainda não havia sido publicada, razão pelos qua
projeção baseada na produção informada via sistema de gestão hospitalar

Metas de produção de urgência 

Apesar de bastante demandado o atendimento de porta do hospital tem 
cumprido com os requisitos de tratamento 24 horas por dia, de forma humanizada 
e acolhedora com o provimento de camas com lençóis, refeições de qualidade, 
roupas para pacientes e equipes qualificadas. A absorção da demanda da rede 
pública de saúde do DF poderia causar queda na qualidade dos serviços prestados

a percepção é bastante positiva. Processos de limpeza e
tomatizado e ágil no pronto socorro permitem dinamizar o 

atendimento que mais uma vez, superou a meta linear ao longo de todos os meses 

da produção mensal para atendimentos de urgên

17
7.

63
2

166.799 70.205

265.944 265.944 265.944

Jun Jul Ago

Procedimentos MAC

Fonte: SIA/DATASUS*

Procedimentos MAC Meta

18.222 18.926 18.619

17.204 17.204 17.204

Jun Jul Ago

Atendimentos de urgência

Fonte: SIA/DATASUS*

Atendimentos de urgência na atenção especializada Meta

 

ainda não havia sido publicada, razão pelos qual o resultado aqui 
informada via sistema de gestão hospitalar 

Apesar de bastante demandado o atendimento de porta do hospital tem 
cumprido com os requisitos de tratamento 24 horas por dia, de forma humanizada 

as com lençóis, refeições de qualidade, 
A absorção da demanda da rede 

queda na qualidade dos serviços prestados, 
e transporte de 

e ágil no pronto socorro permitem dinamizar o 
atendimento que mais uma vez, superou a meta linear ao longo de todos os meses 

da produção mensal para atendimentos de urgência: 

 

70.205

265.944

Ago

18.619

17.204

Ago

Meta
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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. Embora ainda demanda
processos devem ser substituídos a partir da
gestão hospitalar no final de agosto
automatizada a partir de setembro 
das metas qualitativas do hospital.

Taxa de ocupação hospitalar 

A ocupação hospitalar apresentou resultado abaixo da meta em 
junho (83%) e crescimento nos meses seguintes. A média ao longo do ano é de 
TOH de 86% e a variabilid
margem de 2 pontos percentuais, indicando consolidação do desempenho.

A seguir, dados do desempenho do indicador durante o quadrimestre:

 

Média de Permanência Hospitalar 

A Média de Permanência Hospitalar (MPH) 
casa dos 10 dias ao longo de todo o ano. A exceção é o mês de agosto que 
apresentou MPH de 9,2 dias. Esse resultado impacta diretamente na ocupação e na 
renovação de leitos hospitalares, com aumento da oferta de leitos no período.

Os números registrados 

83%

86%

Mai

Taxa de ocupação hospitalar 
(T.O.H.)

Taxa de Ocupação Hospitalar
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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 

Embora ainda demandado ao longo do quadrimestre, esses 
processos devem ser substituídos a partir da implantação do novo sistema de 

no final de agosto, permitindo coletar os indicadores de forma 
automatizada a partir de setembro permitindo ainda mais controle e monitoramento 
das metas qualitativas do hospital. 

Taxa de ocupação hospitalar (TOH) 

A ocupação hospitalar apresentou resultado abaixo da meta em 
junho (83%) e crescimento nos meses seguintes. A média ao longo do ano é de 
TOH de 86% e a variabilidade dos resultados ao longo do ano tem sido pequena, na 
margem de 2 pontos percentuais, indicando consolidação do desempenho.

A seguir, dados do desempenho do indicador durante o quadrimestre:

Média de Permanência Hospitalar (MPH) 

A Média de Permanência Hospitalar (MPH) apresentou resultados sempre
casa dos 10 dias ao longo de todo o ano. A exceção é o mês de agosto que 
apresentou MPH de 9,2 dias. Esse resultado impacta diretamente na ocupação e na 
renovação de leitos hospitalares, com aumento da oferta de leitos no período.

s números registrados estão presentes no gráfico a seguir: 

83% 87% 86%

86% 86% 86%

Jun Jul Ago

Taxa de ocupação hospitalar 

Taxa de Ocupação Hospitalar Meta ( > 86%)

O processo de geração e coleta de informações para geração dos 
indicadores de desempenho permite hoje avaliar cenários e definir ações de forma 

do ao longo do quadrimestre, esses 
implantação do novo sistema de 

coletar os indicadores de forma 
e monitoramento 

A ocupação hospitalar apresentou resultado abaixo da meta em maio e 
junho (83%) e crescimento nos meses seguintes. A média ao longo do ano é de 

ade dos resultados ao longo do ano tem sido pequena, na 
margem de 2 pontos percentuais, indicando consolidação do desempenho. 

A seguir, dados do desempenho do indicador durante o quadrimestre: 

 

resultados sempre na 
casa dos 10 dias ao longo de todo o ano. A exceção é o mês de agosto que 
apresentou MPH de 9,2 dias. Esse resultado impacta diretamente na ocupação e na 
renovação de leitos hospitalares, com aumento da oferta de leitos no período.  

 

86%

86%

Ago
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Índice de Intervalo de Substituição

Conforme houve aumento na taxa de ocupação, é natural verificar qu
também no índice de substituição de leitos hospitalares
maio e junho, com queda na taxa de ocupação hospitalar, o índice tendeu a ser 
superior aos dois pontos e então
renovação de leitoso índice ficou abaixo dos dois pontos em acordo com a meta 
definida.  À medida que o hospital recebe mais pacientes e aumenta o giro de leitos, 
o período de substituição tende a se tornar menor. 
longo do quadrimestre pode ser 

10,2

14

Mai

Média de Permanência Hospitalar
(M.P.H.)

Média de permanência hospitalar (dias)

2

2

Mai

Índice de Intervalo de Substituição
(I.I.S.)

Índice de intervalo de substituição
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Índice de Intervalo de Substituição (IIH) 

Conforme houve aumento na taxa de ocupação, é natural verificar qu
também no índice de substituição de leitos hospitalares e vice versa
maio e junho, com queda na taxa de ocupação hospitalar, o índice tendeu a ser 

pontos e então, com a melhoria da taxa de ocupação e na 
oso índice ficou abaixo dos dois pontos em acordo com a meta 

À medida que o hospital recebe mais pacientes e aumenta o giro de leitos, 
o período de substituição tende a se tornar menor. O resultado do indicador ao 
longo do quadrimestre pode ser visualizado no gráfico a seguir: 

10,3 10,26 9,2

14 14 14

Jun Jul Ago

Média de Permanência Hospitalar

Média de permanência hospitalar (dias) Meta (< 14 dias)

2,1
1,51 1,57

2 2 2

Jun Jul Ago

Índice de Intervalo de Substituição

Índice de intervalo de substituição Meta ( < 2 dias)

 

Conforme houve aumento na taxa de ocupação, é natural verificar queda 
e vice versa. Nos meses de 

maio e junho, com queda na taxa de ocupação hospitalar, o índice tendeu a ser 
, com a melhoria da taxa de ocupação e na 

oso índice ficou abaixo dos dois pontos em acordo com a meta 
À medida que o hospital recebe mais pacientes e aumenta o giro de leitos, 

O resultado do indicador ao 

 

9,2

Ago

Meta (< 14 dias)



 
 

Relatório Quadrimestral de Avaliação – 1.19 
Hospital de Base  

 

Índice de Renovação de Leitos Hospitalares

Em todos os meses o índice de renovação apresentou os mel
resultados de 2019 e 2018
permitiu a queda do tempo de permanência e por conseqüência melhoria no índice 
de renovação. Menor permanência permite uma maior oferta de leitos e o giro de 
leitos tem sido cada vez mais eficiente.

Os números registrados no período 

 

Taxa de Absenteísmo 

A taxa mensal de absenteísmo
quadrimestre para patamar de acordo com a meta em agosto. Já o absenteísmo de 
pessoal próprio apresentou variação sempr
avaliado. Os valores relativos à taxa de absenteísmo no Hospital de Base estão 
dispostos nos gráficos a seguir:

2,53

2,2

Mai

Índice de Renovação de Leitos 
Hospitalares 

Índice de renovação de leitos hospitalares
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Índice de Renovação de Leitos Hospitalares 

Em todos os meses o índice de renovação apresentou os mel
resultados de 2019 e 2018. A consolidação dos processos de gestão da enfermaria 

a queda do tempo de permanência e por conseqüência melhoria no índice 
de renovação. Menor permanência permite uma maior oferta de leitos e o giro de 

m sido cada vez mais eficiente. 

Os números registrados no período estão expostos no gráfico a seguir

axa mensal de absenteísmo de pessoal cedido queda ao longo do 
quadrimestre para patamar de acordo com a meta em agosto. Já o absenteísmo de 
pessoal próprio apresentou variação sempre dentro da casa de 

Os valores relativos à taxa de absenteísmo no Hospital de Base estão 
nos gráficos a seguir:  

 

2,39 2,63 2,8

2,2 2,2 2,2

Jun Jul Ago

Índice de Renovação de Leitos 
Hospitalares 

Índice de renovação de leitos hospitalares Meta ( > 3,65)

Em todos os meses o índice de renovação apresentou os melhores 
A consolidação dos processos de gestão da enfermaria 

a queda do tempo de permanência e por conseqüência melhoria no índice 
de renovação. Menor permanência permite uma maior oferta de leitos e o giro de 

estão expostos no gráfico a seguir: 

 

queda ao longo do 
quadrimestre para patamar de acordo com a meta em agosto. Já o absenteísmo de 

 1% no período 
Os valores relativos à taxa de absenteísmo no Hospital de Base estão 

2,8

2,2

Ago

Meta ( > 3,65)
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Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH

O percentual de glosas 
junho, em desacordo com a meta estabelecida. A atuação da gerência de 
faturamento na avaliação das causas das glosas e
processos, permitiu a queda da taxa
julho. A avaliação das razões para a rejeição de AIH´s são estudadas mensalmente 
pela equipe de faturamento de forma a garantir a qualidade de auditoria dos 
instrumentos de faturamento, evitando 

A seguir, dados da produção no 
resultados de agosto ainda não foram disponibilizados pelo 

6,4%

6%

Mai

Taxa de absenteísmo 
(pessoal cedido)

Taxa de absenteísmo (pessoal cedido)

1,8%

6%

Mai

Taxa de Absenteísmo 
(pessoal próprio)

Taxa de absenteísmo (pessoal próprio)
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ncia de Glosas no SIH 

O percentual de glosas começou o quadrimestre com taxas altas
em desacordo com a meta estabelecida. A atuação da gerência de 

faturamento na avaliação das causas das glosas e, conseqüente melhoria dos 
processos, permitiu a queda da taxa a patamares bem abaixo da meta

. A avaliação das razões para a rejeição de AIH´s são estudadas mensalmente 
pela equipe de faturamento de forma a garantir a qualidade de auditoria dos 
instrumentos de faturamento, evitando as glosas.  

r, dados da produção no 2º quadrimestre, lembrando que os 
ainda não foram disponibilizados pelo DATASUS

6,4%
6,0%

5,6%

6% 6% 6%

Jun Jul Ago

Taxa de absenteísmo 

Taxa de absenteísmo (pessoal cedido) Meta ( < 6%)

1,2% 1,3% 1,0%

6% 6% 6%

Jun Jul Ago

Taxa de Absenteísmo 
(pessoal próprio)

Taxa de absenteísmo (pessoal próprio) Meta ( < 6%)

 

 

começou o quadrimestre com taxas altas em maio e 
em desacordo com a meta estabelecida. A atuação da gerência de 

conseqüente melhoria dos 
a patamares bem abaixo da meta no mês de 

. A avaliação das razões para a rejeição de AIH´s são estudadas mensalmente 
pela equipe de faturamento de forma a garantir a qualidade de auditoria dos 

, lembrando que os 
DATASUS. 

5,6%

6%

Ago

Meta ( < 6%)

1,0%

6%

Ago

Meta ( < 6%)
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Tempo de Faturamento Hospitalar

A taxa de faturamento hospitalar 
taxa abaixo dos 15% ao longo do quadrimestre
faturamento foi direcionado à taxa ambulatorial que apresentou resultados 
expressivos superando a meta 
O quadrimestre foi aind
implantação do novo sistema de gestão e de mudanças de local físico dos auditores 
que certamente também influenciaram no resultado
faturamento dos instrumentos ambulatoriais deve
processamento hospitalar de forma a trazer o tempo de faturamento hospitalar aos 
mesmos patamares. 

È importante salientar que com a implantação do sistema a produção 
quantitativa e qualitativa do faturamento hospitalar deve ser signific
processos automatizados do sistema devem permitir mais agilidade e qualidade no 
processamento da produção.

A seguir, gráfico com resultados do faturamento 
mensalmente, lembrando que os resultados de 
disponibilizados pelo DATASUS

1,50%
1,0%

Mai

Percentual de ocorrência de glosas no 
SIH

Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH 
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de Faturamento Hospitalar 

A taxa de faturamento hospitalar apresentou taxa com crescimento 
ao longo do quadrimestre. Esse quadro se dá pois o

foi direcionado à taxa ambulatorial que apresentou resultados 
expressivos superando a meta em maio a julho e ficando no limiar no mês de junho. 
O quadrimestre foi ainda de muito esforço e alinhamento para a correta 
implantação do novo sistema de gestão e de mudanças de local físico dos auditores 
que certamente também influenciaram no resultado. Os processos adotados para o 
faturamento dos instrumentos ambulatoriais devem ser replicados ao 
processamento hospitalar de forma a trazer o tempo de faturamento hospitalar aos 

È importante salientar que com a implantação do sistema a produção 
quantitativa e qualitativa do faturamento hospitalar deve ser signific
processos automatizados do sistema devem permitir mais agilidade e qualidade no 
processamento da produção. 

A seguir, gráfico com resultados do faturamento hospitalar e 
, lembrando que os resultados de agosto ainda não 

DATASUS: 

2,70%

0,30%

1,0% 1,0% 1,0%

Jun Jul Ago

Percentual de ocorrência de glosas no 

Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH Meta ( < 1%)
 

apresentou taxa com crescimento tímido e 
Esse quadro se dá pois o foco da do 

foi direcionado à taxa ambulatorial que apresentou resultados 
em maio a julho e ficando no limiar no mês de junho. 

a de muito esforço e alinhamento para a correta 
implantação do novo sistema de gestão e de mudanças de local físico dos auditores 

Os processos adotados para o 
m ser replicados ao 

processamento hospitalar de forma a trazer o tempo de faturamento hospitalar aos 

È importante salientar que com a implantação do sistema a produção 
quantitativa e qualitativa do faturamento hospitalar deve ser significativa pois os 
processos automatizados do sistema devem permitir mais agilidade e qualidade no 

hospitalar e ambulatorial 
ainda não foram 

1,0%

Ago

Meta ( < 1%)
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7,7%

80%

Mai

Tempo de faturamento hospitalar
(Internação)

Taxa de Faturamento Hospitalar (Internação)

83%

80%

Mai

Tempo de Faturamento Hospitalar 
(Ambulatorial)

Taxa de Faturamento Hospitalar (Ambulatorial)
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9,2% 13,2%

80% 80% 80%

Jun Jul Ago

Tempo de faturamento hospitalar

Taxa de Faturamento Hospitalar (Internação) Meta ( > 90%)

75%

84%

80% 80% 80%

Jun Jul Ago

Tempo de Faturamento Hospitalar 

Taxa de Faturamento Hospitalar (Ambulatorial) Meta ( > 90%)

 

 

80%

Ago

Meta ( > 90%)

Ago

Meta ( > 90%)
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Quadro consolidado das metas e indicadores de produção 
 

Indicador Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Meta 
(Anual) 

Internações Cirúrgicas (Grupo 
04-Proc. Cirúrgico) (Fonte: 
DATASUS)  

851 654 1.016 589 677 944 1.063 1.327* - - - - 10.267 

Internações Clínicas (Grupo 03-
Proc. clínico) 
 (Fonte: DATASUS)  

1.247 1.034 1.380 1.123 1.022 1.389 1.314 2.359* - - - - 16.741 

Cirurgias Totais  
(Fonte: Trakcare)  

844 875 868 914 839 876 1.052 1.066 - - - - 9.922 

Cirurgias programadas  
(Fonte: Trakcare)  

482 548 519 588 513 550 621 627 - - - - 5.744 

Cirurgias Não programadas  
(Fonte: Trakcare)  362 327 349 326 326 326 431 429 - - - - 4.178 

Consultas de Profissionais de 
nível superior na Atenção 
Especializada (Fonte: DATASUS)  

3.722 4.534 3.376 8.989 4.222 3.296 3.884 2.781** - - - - 32.106 

Consultas médicas na Atenção 
Especializada (Fonte: DATASUS)  

19.484 22.190 19.226 22.616 22.044 19.163 21.131 17.270** - - - - 310.507 
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Indicador Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Meta 

(Anual) 

Procedimentos – MAC  
(Fonte: DATASUS)  95.873  206.684  96.572  126.656 176.512 177.632 166.799 70.205**  - - - - 2.773.626 

Atendimento de Urgência na 
Atenção Especializada 
(Fonte: DATASUS)  

22.686 26.600 22.335 24.870 23.249 18.222 18.926 18.619** - - - - 220.897 

Número de vagas ofertadas em 
Programa de Residência Uni e 
Multiprofissionais  
(fonte: DEP IHBDF) 

- - 147 - - - - - - - - - 147 

Número de vagas ofertadas em 
Programa de Residência Médica  
(fonte: DEP IHBDF) 

- - 124 - - - - - - - - - 124 

 
*Valores preliminares com base no comportamento do desempenho no período 
**Valores preliminares com base nos registros do sistema de gestão hospitalar 
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Quadro consolidado das metas e indicadores de desempenho 

Indicador  Jan  Fev  Mar  Abr  Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Meta 
(Anual)  

TOH -Taxa de Ocupação 
Hospitalar (%) 
(Fonte: Estatística)  

82,6% 86% 89% 89,3% 83% 83% 87% 86% - - - - > 86% 

MPH - Média de Permanência 
Hospitalar (dias) 
 (Fonte: Estatística)  

10,5 10 10,7 10,4 10,2 10,3 10,26 9,2 - - - - < 14 

IIS - Índice de Intervalo de 
Substituição (dias)  
(Fonte: Estatística)  

2,2 1,6 1,3 1,2 2 2,1 1,51 1,57 - - - - < 2 

IRLH - Índice de Renovação de 
Leitos Hospitalares (pacientes 
por leito por mês)  
(Fonte: Estatística)  

2,3 2,3 2,4 2,5 2,53 2,39 2,63 2,8 - - - - > 2,2 

Taxa de Absenteísmo  
(Fonte: SES)  
(pessoal cedido/pessoal 
próprio)  

5,8% / 
1,41% 

5,5% / 
1,28% 

7% / 
1,5% 

6,8% / 
1,6% 

6,4% / 
1,8% 

6,4% / 
1,24% 

6% / 
1,34% 

5,6% / 
1,08% 

- - - - < 6% 

Percentual de Ocorrência de 
Glosas no SIH   
(Fonte: Estatística)  

0% 1,2% 0,9% 1% 1,5% 2,7% 0,3% -* - - - - < 1% 

Percentual de Suspensão de 
Cirurgias Programadas   
(fonte: Censo CC – Mapa 
Cirúrgico)  

20% 23% 21% 19% 22,8% 18,6% 16% 18% - - - - N/A 
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Indicador  Jan  Fev  Mar  Abr  Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Meta 

(Anual)  

Taxa de Faturamento Hospitalar 
(Internação/Ambulatorial)  
(Fonte: DATASUS via dbSaude)  

19,3% / 
50,7% 

15,5% / 
41,75% 

22,7% / 
44,9% 

33,7% / 
47,8% 

7,7% / 

82,6% 

9,2% / 

75,1% 

13,2% / 
84% 

-* - - - - > 80% 

*Aguardando a publicação da base de dados oficial do Datasus para apuração do resultado
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Outros indicadores da gestão

Índice de Satisfação do Usuári

No ano de 2019 ainda não foi realizada pesquisa de satisfação do usuário. As 
pesquisas neste ano serão realizadas por empresa contratada de forma a trazer 
ainda mais agilidade ao processo de coleta e tratamento dos da
unidades do IGESDF. Atualmente o processo está em fase 
propostas recebidas. As informações do certame foram encaminhadas para a 
ASCOM no fim do mês de agosto.

Taxa de infecção de sítio cirúrgico, em cirurgias limpas

É a relação entre o número de infecções de sítio cirúrgico, em cirurgias 
limpas, e o número total de cirurgias limpas no período. Para a medição deste 
indicador, o processo de coleta foi alinhado junto a Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH) de form
os critérios do contrato de gestão. 
apresentaram resultados de 
de agosto ainda não estavam finalizados no mome
periodicidade de coleta do indicador é mensal e auxilia a CCIH no desenvolvimento 
planejado de ações juntos ao Centro Cirúrgico de forma a avaliar os resultados e 
propor ações de melhoria.

Taxa de infecção hospitalar

Relação percentual entre o número de infecções adquiridas pelo paciente 
durante sua permanência no hospital (sem relação com a causa que motivou sua 
internação), em determinado período, e o número de pacientes egressos (por altas 
e ou óbitos) no mesmo período. 
foi definida rotina de coleta em conjunto com a CCIH
quadrimestre apresentaram resultados de 
5,8% em agosto.  A periodicidade de 
no desenvolvimento planejado de ações junto à Gerência de Medicina Interna (GMI) 
de forma a avaliar os resultados e propor ações de melhoria.

Taxa de mortalidade hospitalar

Relação percentual en
internados na unidade, durante um determinado período, e o número de pacientes 
egressos (por altas e ou óbitos) no mesmo período. Mede a proporção dos 
pacientes que morreram durante a internação hospitalar. Os 
apresentaram taxa de 4,1% (maio),
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Outros indicadores da gestão  

Índice de Satisfação do Usuário Atendido (Pacientes e Acompanhantes)

No ano de 2019 ainda não foi realizada pesquisa de satisfação do usuário. As 
pesquisas neste ano serão realizadas por empresa contratada de forma a trazer 
ainda mais agilidade ao processo de coleta e tratamento dos dados

. Atualmente o processo está em fase de avaliação de 
tas recebidas. As informações do certame foram encaminhadas para a 

ASCOM no fim do mês de agosto. 

Taxa de infecção de sítio cirúrgico, em cirurgias limpas 

lação entre o número de infecções de sítio cirúrgico, em cirurgias 
limpas, e o número total de cirurgias limpas no período. Para a medição deste 
indicador, o processo de coleta foi alinhado junto a Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH) de forma a estabelecer a rotina de coleta de acordo com 
os critérios do contrato de gestão. As medições realizadas no 2
apresentaram resultados de 5,2% (maio), 2,5% (junho), 2,5% em (julho
de agosto ainda não estavam finalizados no momento do fechamento do relatório
periodicidade de coleta do indicador é mensal e auxilia a CCIH no desenvolvimento 
planejado de ações juntos ao Centro Cirúrgico de forma a avaliar os resultados e 
propor ações de melhoria. 

Taxa de infecção hospitalar 

ão percentual entre o número de infecções adquiridas pelo paciente 
durante sua permanência no hospital (sem relação com a causa que motivou sua 
internação), em determinado período, e o número de pacientes egressos (por altas 
e ou óbitos) no mesmo período. Tal qual o indicador de infecção em sítio cirúrgico, 
foi definida rotina de coleta em conjunto com a CCIH, e as medições 
quadrimestre apresentaram resultados de 7,6% (maio), 6,6% (junho), 4,9

A periodicidade de coleta do indicador é mensal e auxilia a CCIH 
no desenvolvimento planejado de ações junto à Gerência de Medicina Interna (GMI) 
de forma a avaliar os resultados e propor ações de melhoria. 

Taxa de mortalidade hospitalar (institucional) 

Relação percentual entre o número de óbitos ocorridos em pacientes 
internados na unidade, durante um determinado período, e o número de pacientes 
egressos (por altas e ou óbitos) no mesmo período. Mede a proporção dos 
pacientes que morreram durante a internação hospitalar. Os 

% (maio), 6% (junho), 4% (julho) e 5% em agosto.

e Acompanhantes) 

No ano de 2019 ainda não foi realizada pesquisa de satisfação do usuário. As 
pesquisas neste ano serão realizadas por empresa contratada de forma a trazer 

dos para todas as 
de avaliação de 

tas recebidas. As informações do certame foram encaminhadas para a 

lação entre o número de infecções de sítio cirúrgico, em cirurgias 
limpas, e o número total de cirurgias limpas no período. Para a medição deste 
indicador, o processo de coleta foi alinhado junto a Comissão de Controle de 

a a estabelecer a rotina de coleta de acordo com 
s no 2º quadrimestre 

julho). Os valores 
nto do fechamento do relatório. A 

periodicidade de coleta do indicador é mensal e auxilia a CCIH no desenvolvimento 
planejado de ações juntos ao Centro Cirúrgico de forma a avaliar os resultados e 

ão percentual entre o número de infecções adquiridas pelo paciente 
durante sua permanência no hospital (sem relação com a causa que motivou sua 
internação), em determinado período, e o número de pacientes egressos (por altas 

Tal qual o indicador de infecção em sítio cirúrgico, 
 realizadas no 1º 

6,6% (junho), 4,9% (julho) e 
coleta do indicador é mensal e auxilia a CCIH 

no desenvolvimento planejado de ações junto à Gerência de Medicina Interna (GMI) 

tre o número de óbitos ocorridos em pacientes 
internados na unidade, durante um determinado período, e o número de pacientes 
egressos (por altas e ou óbitos) no mesmo período. Mede a proporção dos 
pacientes que morreram durante a internação hospitalar. Os resultados 

% (junho), 4% (julho) e 5% em agosto. 
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Taxa de abastecimento de medicamentos

Relação entre os medicamentos, soros, vacinas, produtos para nutrição 
enteral e parenteral, efetivamente supridos pelo 
assistenciais. Os resultados apresentados foram de:

Taxa
Taxa de Abastecimento de medicamento 

(100+ críticos)
Taxa de Abastecimento de medicamento 

(200+ críticos)
Taxa de Abastecimento de medicamentos (global)

 

Taxa de abastecimento de materiais médicos e OPME

No caso dos insumos de órteses, próteses e materiais 
supridos pelo Hospital de Base
indicador apresentou os seguintes resultados:

Taxa

Taxa de Abastecimento de 

 

No caso dos materiais hospitalares, as medições apresentaram 
resultados: 

Taxa

Taxa de Abastecimento de mate
médicos

 

Taxa de manutenção de equipamentos

Mede a proporção entre o número de equipamentos, em funcionamento, com 
contrato de manutenção regular ou dentro do prazo de garantia e o total de 
equipamentos com indicação de manutençã
Esse indicador avalia o risco de desassistência decorrente da existência de 
equipamentos fora de operação por falta de manutenção.

No caso das manutenções preventivas, foram realizados no 
1.320 serviços de manutenção preventiva, com taxa de manutenção preventiva de 
12% em maio, 9,4% em junho, 6,8% em julho
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Taxa de abastecimento de medicamentos 

Relação entre os medicamentos, soros, vacinas, produtos para nutrição 
al, efetivamente supridos pelo HBDF e o demandado pelas áreas 

assistenciais. Os resultados apresentados foram de: 

Taxa Jan Fev  Mar 
Taxa de Abastecimento de medicamento  

(100+ críticos) 
100%  100%  100% 

Taxa de Abastecimento de medicamento  
(200+ críticos) 

94%  93%  95% 

astecimento de medicamentos (global) 91%  80%  92% 

Taxa de abastecimento de materiais médicos e OPME 

os insumos de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) 
supridos pelo Hospital de Base e o demandado pelas áreas assistenciais, 

os seguintes resultados: 

Taxa Jan Fev Mar

Taxa de Abastecimento de OPME 91%  93%  90% 

o dos materiais hospitalares, as medições apresentaram 

Taxa Jan Fev Mar

Taxa de Abastecimento de materiais 
médicos 

84%  81%  95% 

Taxa de manutenção de equipamentos 

Mede a proporção entre o número de equipamentos, em funcionamento, com 
contrato de manutenção regular ou dentro do prazo de garantia e o total de 
equipamentos com indicação de manutenção regular, preventiva e/ou corretiva. 
Esse indicador avalia o risco de desassistência decorrente da existência de 
equipamentos fora de operação por falta de manutenção. 

No caso das manutenções preventivas, foram realizados no 2
de manutenção preventiva, com taxa de manutenção preventiva de 
9,4% em junho, 6,8% em julho e resultado de 6% em a

Relação entre os medicamentos, soros, vacinas, produtos para nutrição 
ado pelas áreas 

Mar  Abr 

100%  100%  

95%  97%  

92%  94%  

especiais (OPME) 
dado pelas áreas assistenciais, o 

Mar  Abr 

90%  94%  

o dos materiais hospitalares, as medições apresentaram os seguintes 

Mar  Abr 

95%  96%  

Mede a proporção entre o número de equipamentos, em funcionamento, com 
contrato de manutenção regular ou dentro do prazo de garantia e o total de 

o regular, preventiva e/ou corretiva. 
Esse indicador avalia o risco de desassistência decorrente da existência de 

2º quadrimestre 
de manutenção preventiva, com taxa de manutenção preventiva de 

% em agosto.  
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No caso das manutenções corretivas, foram realizados no 1º quadrimestre 
1.003 serviços de manutenção corretiva, com taxa
em maio, 5,7% em junho, 

Leva-se em consideração o universo de 3.
hospital. 

Taxa de Readmissão Hospitalar e Taxa de R

Após testes de coleta e levantamento do indicador por modelos manuais de 
preenchimento, a avaliação realizada é de que não foi possível gerar dados 
minimamente confiáveis para a geração dos valores. Tampouco com o uso
sistema de gestão hospitalar 
número. O sistema não possui relatórios do tipo e as bases de dados apresentam 
Inconsistências. Com a impl
gerar relatórios que apóiem na produção dos dados necessários para a geração do 
desempenho.  

Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas

Mede o total de cirurgias programadas que foram suspensas em relação ao 
total de cirurgias agendadas, no período. É razoável esperar um percentual de 
suspensão maior em um hospital de referência em trauma da rede de saúd
portanto, tem grande número de cirurgias não
emergências). Desconsideram
suspensas ocasionadas por absenteísmo e recusa do paciente.

Os resultados apresentaram taxa de 22
(julho) e 18% em agosto. 

 

 
31 

No caso das manutenções corretivas, foram realizados no 1º quadrimestre 
serviços de manutenção corretiva, com taxa de manutenção corretiva

, 6,3% em julho e 7% em agosto.  

se em consideração o universo de 3.863 equipamentos do parque do 

eadmissão Hospitalar e Taxa de Readmissão em UTI em até 48 horas

coleta e levantamento do indicador por modelos manuais de 
preenchimento, a avaliação realizada é de que não foi possível gerar dados 
minimamente confiáveis para a geração dos valores. Tampouco com o uso

alar usado até 22 de agosto (Trakcare) é possível gerar o 
número. O sistema não possui relatórios do tipo e as bases de dados apresentam 

a implantação do Soul MV, poderemos obter as informações e 
gerar relatórios que apóiem na produção dos dados necessários para a geração do 

Suspensão de Cirurgias Programadas 

ede o total de cirurgias programadas que foram suspensas em relação ao 
total de cirurgias agendadas, no período. É razoável esperar um percentual de 
suspensão maior em um hospital de referência em trauma da rede de saúd
portanto, tem grande número de cirurgias não-programadas (urgências e 
emergências). Desconsideram-se para efeito de cálculo do indicador as cirurgias 
suspensas ocasionadas por absenteísmo e recusa do paciente. 

ultados apresentaram taxa de 22,8% em (maio), 18,6% (junho), 
 

  

No caso das manutenções corretivas, foram realizados no 1º quadrimestre 
corretiva de 6,7% 

equipamentos do parque do 

eadmissão em UTI em até 48 horas 

coleta e levantamento do indicador por modelos manuais de 
preenchimento, a avaliação realizada é de que não foi possível gerar dados 
minimamente confiáveis para a geração dos valores. Tampouco com o uso do 

possível gerar o 
número. O sistema não possui relatórios do tipo e as bases de dados apresentam 

obter as informações e 
gerar relatórios que apóiem na produção dos dados necessários para a geração do 

ede o total de cirurgias programadas que foram suspensas em relação ao 
total de cirurgias agendadas, no período. É razoável esperar um percentual de 
suspensão maior em um hospital de referência em trauma da rede de saúde e que, 

programadas (urgências e 
se para efeito de cálculo do indicador as cirurgias 

6% (junho), 16% 
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Metas do plano de ações e melhoria

As metas do plano de ação e melhorias em sua 
em dezembro de 2019 (implantação do PCCS, instalação de Pet Scan e 
da farmácia ambulatorial). As metas de acreditação e reforma do bloco 
administrativo possuem prazo para novembro de 2020. Para o acompanhamento 
das ações foram gerentes para os projetos e planos de ação que monitoramento 
das mesas. 

A seguir, quadro com o status das aç

AÇÃO/MELHORIA 
PACTUADA 

1. Implantação do Plano 
de Cargos, Carreira e 
Salários (PCCS)  
 

Dez/19

2. Obter Acreditação 
ONA 1 

Nov/20

3. Concluir a reforma 
do Bloco 
Administrativo, 
adequando à 
arquitetura 
organizacional do 
HOSPITAL DE BASE - 

Nov/20
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Metas do plano de ações e melhoria  

As metas do plano de ação e melhorias em sua possuem prazo de entrega 
em dezembro de 2019 (implantação do PCCS, instalação de Pet Scan e 

ambulatorial). As metas de acreditação e reforma do bloco 
administrativo possuem prazo para novembro de 2020. Para o acompanhamento 
das ações foram gerentes para os projetos e planos de ação que monitoramento 

A seguir, quadro com o status das ações de cada iniciativa:  

PRAZO STATUS OBSERVAÇÕES

Dez/19 
Em 

andamento 

Diante da ampliação do Modelo de 
Gestão do Instituto, o Plano de 
Cargos e salários passa por rev
e será apresentado ao Conselho de 
Administração do IGESDF em 
novembro de 2019. Não obstante a 
revisão, o IGESDF desenvolveu em 
caráter de urgência, a Carreira para 
as Especialidades Médicas em 
função da baixa competitividade 
para contratar e reter pro
enquanto o plano geral ainda não 
está finalizado. 

Nov/20 
Em 

andamento 

A Gerência de Qualidade e Risco 
coordena o projeto de 
implementação de ações para 
Acreditação Hospitalar ONA I do HB. 
Como principais ações realiza
podemos destacar que foi instituída 
Política de Gestão Documental, 
realizada a sistematização do fluxo 
de Gestão de Ocorrências, 
reestruturação do Núcleo de 
Segurança do Paciente. 
realizadas 18 visitas técnicas de 
auditoria e o monitoramento 
contínuo 22 planos de ação de 
melhoria para enfrentamento de
não conformidades identificadas.

Nov/20 
Em 

andamento 
As reformas estão em andamento e 
possuem previsão de término
meses. 

possuem prazo de entrega 
em dezembro de 2019 (implantação do PCCS, instalação de Pet Scan e transferência 

ambulatorial). As metas de acreditação e reforma do bloco 
administrativo possuem prazo para novembro de 2020. Para o acompanhamento 
das ações foram gerentes para os projetos e planos de ação que monitoramento 

BSERVAÇÕES 

Diante da ampliação do Modelo de 
Gestão do Instituto, o Plano de 
Cargos e salários passa por revisão 
e será apresentado ao Conselho de 
Administração do IGESDF em 
novembro de 2019. Não obstante a 
revisão, o IGESDF desenvolveu em 
caráter de urgência, a Carreira para 
as Especialidades Médicas em 
função da baixa competitividade 
para contratar e reter profissionais 
enquanto o plano geral ainda não 

A Gerência de Qualidade e Risco 
coordena o projeto de 
implementação de ações para 
Acreditação Hospitalar ONA I do HB. 
Como principais ações realizadas, 

destacar que foi instituída 
Política de Gestão Documental, 
realizada a sistematização do fluxo 
de Gestão de Ocorrências, 
reestruturação do Núcleo de 
Segurança do Paciente. Foram 
realizadas 18 visitas técnicas de 
auditoria e o monitoramento 

tínuo 22 planos de ação de 
melhoria para enfrentamento de 
não conformidades identificadas. 

As reformas estão em andamento e 
possuem previsão de término em 6 
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AÇÃO/MELHORIA 
PACTUADA 

Convênio celebrado 
entre a SES-DF e a 
Caixa Econômica 
Federal3  

4. Instalação do 
aparelho de Tomografia 
por Emissão de 
Pósitrons (PET Scan)  

5. Transferência da 
farmácia ambulatorial 
HBDF para outra 
localidade  
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PRAZO STATUS OBSERVAÇÕES

Dez/19 
Em 

andamento 

O projeto está aguardando liberação 
pelo Tribunal de Jus
a liberação serão realizadas as 
obras de adequação necessárias 
para a instalação o aparelho, em 
parceria com a fornecedora. O 
cronograma prevê que após a 
autorização do tribunal, serão 
necessários 18 meses para a 
reforma e instalação.

Dez/19 
Em 

andamento 

Em Setembro o IGESDF iniciará as 
tratativas com a SES de forma a 
definir os critérios e cronograma de 
transferência, de forma a não 
impactar a oferta dos serviços à 
população durante a mudança.

BSERVAÇÕES 

O projeto está aguardando liberação 
pelo Tribunal de Justiça do DF. Após 
a liberação serão realizadas as 
obras de adequação necessárias 
para a instalação o aparelho, em 
parceria com a fornecedora. O 
cronograma prevê que após a 
autorização do tribunal, serão 

meses para a 
reforma e instalação. 
Em Setembro o IGESDF iniciará as 
tratativas com a SES de forma a 
definir os critérios e cronograma de 
transferência, de forma a não 
impactar a oferta dos serviços à 

lação durante a mudança. 
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