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Apresentação 
 

Marcado pela mudança do IHB para Instituto de Gestão Estratégica de Saúde 
do DF, o primeiro quadrimestre
consolidar processos, rotinas de trabalho e fluxos internos. As mudanças que 
surgiram com a expansão do modelo de gestão envolveram mudanças de estrutura 
e pessoas ao mesmo tempo em que foram mantidas as boas
implantadas em 2018. 

Outra característica importante do período foi o apoio dos profissionais do 
Base nos esforços do diagnóstico da situação das unidades de saúde que integrarão 
o modelo de gestão e nas melhorias emergenciais a serem implanta
mesmas principalmente pelas equipes de manutenção, insumos e logística de forma 
a agir de maneira emergencial buscando a estabilização da situação encontrada.

Todos esses esforços foram pensados de forma a auxiliar o Hospital de 
Santa Maria e as UPA´s sem impactar no atendimento prestado pelo Hospital de 
Base. Ao longo do relatório será possível verificar que a produção não sofreu 
grandes impactos, ainda que hajam melhorias a serem atingida. Algumas metas e 
indicadores, embora em desempenho melhor q
melhor que resultados anteriores à adoção do modelo IHB, ainda necessitam de 
esforços específicos de modo a atender plenamente aos requisitos esperados. 

Espera-se para o restante do ano, ainda mais desafios e trabalho d
fortalecer ainda mais o Hospital de Base e, ainda, aproveitar os pontos fortes e 
oportunidade que o modelo trouxe ao maior hospital do Centro Oeste para 
revitalizar e fortificar o HRSM e as unidade de pronto atendimento que agora, terão 
a oportunidade de apresentar os resultados tão esperados pelos usuários do 
sistema de saúde do DF. 
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Marcado pela mudança do IHB para Instituto de Gestão Estratégica de Saúde 
do DF, o primeiro quadrimestre do ano de 2019 no Hospital de Base serviu para 
consolidar processos, rotinas de trabalho e fluxos internos. As mudanças que 
surgiram com a expansão do modelo de gestão envolveram mudanças de estrutura 
e pessoas ao mesmo tempo em que foram mantidas as boas

Outra característica importante do período foi o apoio dos profissionais do 
Base nos esforços do diagnóstico da situação das unidades de saúde que integrarão 
o modelo de gestão e nas melhorias emergenciais a serem implanta
mesmas principalmente pelas equipes de manutenção, insumos e logística de forma 
a agir de maneira emergencial buscando a estabilização da situação encontrada.

Todos esses esforços foram pensados de forma a auxiliar o Hospital de 
A´s sem impactar no atendimento prestado pelo Hospital de 

Base. Ao longo do relatório será possível verificar que a produção não sofreu 
grandes impactos, ainda que hajam melhorias a serem atingida. Algumas metas e 
indicadores, embora em desempenho melhor que a série histórica de 2018 e, bem 
melhor que resultados anteriores à adoção do modelo IHB, ainda necessitam de 
esforços específicos de modo a atender plenamente aos requisitos esperados. 

se para o restante do ano, ainda mais desafios e trabalho d
fortalecer ainda mais o Hospital de Base e, ainda, aproveitar os pontos fortes e 
oportunidade que o modelo trouxe ao maior hospital do Centro Oeste para 
revitalizar e fortificar o HRSM e as unidade de pronto atendimento que agora, terão 

idade de apresentar os resultados tão esperados pelos usuários do 
 

  

Marcado pela mudança do IHB para Instituto de Gestão Estratégica de Saúde 
do ano de 2019 no Hospital de Base serviu para 

consolidar processos, rotinas de trabalho e fluxos internos. As mudanças que 
surgiram com a expansão do modelo de gestão envolveram mudanças de estrutura 
e pessoas ao mesmo tempo em que foram mantidas as boas práticas já 

Outra característica importante do período foi o apoio dos profissionais do 
Base nos esforços do diagnóstico da situação das unidades de saúde que integrarão 
o modelo de gestão e nas melhorias emergenciais a serem implantadas nas 
mesmas principalmente pelas equipes de manutenção, insumos e logística de forma 
a agir de maneira emergencial buscando a estabilização da situação encontrada. 

Todos esses esforços foram pensados de forma a auxiliar o Hospital de 
A´s sem impactar no atendimento prestado pelo Hospital de 

Base. Ao longo do relatório será possível verificar que a produção não sofreu 
grandes impactos, ainda que hajam melhorias a serem atingida. Algumas metas e 

ue a série histórica de 2018 e, bem 
melhor que resultados anteriores à adoção do modelo IHB, ainda necessitam de 
esforços específicos de modo a atender plenamente aos requisitos esperados.  

se para o restante do ano, ainda mais desafios e trabalho de forma a 
fortalecer ainda mais o Hospital de Base e, ainda, aproveitar os pontos fortes e 
oportunidade que o modelo trouxe ao maior hospital do Centro Oeste para 
revitalizar e fortificar o HRSM e as unidade de pronto atendimento que agora, terão 

idade de apresentar os resultados tão esperados pelos usuários do 
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Informações sobre a g

No último quadrimestr
Pessoas pautou sua atuação em diversas frentes
Colaborador com disponibilização dos contrac
cadastramento de todos os colaboradores da área assistencial para implantação do 
Sistema de Gestão Hospitala 
colaboradores (celetistas e estatutários) no Portal da Transparência do IGESDF
modo a dar visibilidade e
IGESDF. 

Foi concluída ainda
da área assistencial e 41 da área corporativa
Dentre os treinamentos realizados estão: Capacitação Estratégica, Comunicação 
eficaz, Excelência no atendimento e demai
todos os colaboradores (celetistas,
Programa de Desenvolvimento de Líderes, desenvolvendo competências e 
lideranças para o IGESDF, em parceria com a Fundação Do

E ainda, visando 
retenção dos trabalhadores, 
desligamento de colaboradores para retenção de talentos 
com instituições de ensino, saúde e turismo como forma de atração e manutenção 
dos colaboradores 

Com relação ao quadro de profissionais
categoria profissional (celetistas e estatutários)
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gestão de pessoas 

No último quadrimestre a atuação da Superintendência de 
sua atuação em diversas frentes como a implantação do Portal do 

Colaborador com disponibilização dos contracheques e Informe de Rendimentos
adastramento de todos os colaboradores da área assistencial para implantação do 

Hospitala Soul MV. Disponibilizou as informações de salários dos 
colaboradores (celetistas e estatutários) no Portal da Transparência do IGESDF

e transparência à aplicação dos recursos

ainda a seleção para contratação de 395 vagas, sendo que 354 
da área assistencial e 41 da área corporativa e foram treinados 573 colaboradores. 
Dentre os treinamentos realizados estão: Capacitação Estratégica, Comunicação 
eficaz, Excelência no atendimento e demais treinamentos comportamentais para 
todos os colaboradores (celetistas, estatutários e terceirizados) e foi desen
Programa de Desenvolvimento de Líderes, desenvolvendo competências e 
lideranças para o IGESDF, em parceria com a Fundação Dom Cabral. 

 avaliar o ambiente e melhorar a qualidade de vida
adores, a superintendência realizou estudo dos motivos de 

desligamento de colaboradores para retenção de talentos e celebro
com instituições de ensino, saúde e turismo como forma de atração e manutenção 

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

  

uperintendência de Gestão de 
mplantação do Portal do 

heques e Informe de Rendimentos e o 
adastramento de todos os colaboradores da área assistencial para implantação do 

formações de salários dos 
colaboradores (celetistas e estatutários) no Portal da Transparência do IGESDF de 

ecursos financeiros do 

395 vagas, sendo que 354 
573 colaboradores. 

Dentre os treinamentos realizados estão: Capacitação Estratégica, Comunicação 
s treinamentos comportamentais para 

e foi desenvolvido o 
Programa de Desenvolvimento de Líderes, desenvolvendo competências e 

 

a qualidade de vida e 
studo dos motivos de 

ou de parcerias 
com instituições de ensino, saúde e turismo como forma de atração e manutenção 

, segue relação de colaboradores por 
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Categoria 
Administrativa

Assistência social
Enfermagem

Enfermagem - técnico
Farmácia 

Fisioterapia 
Fonoaudiologia

Laboratório
Médica 

Nutrição 
Nutrição - técnico

Odontologia
Ortopedia e gesso

Outras áreas de suporte à oper
Psicologia 
Radiologia 

Radioterapia
Residente 

Terapia ocupacional
Total 

Quadro – Quantidade de colaboradores por categoria profissional

Informações da gestão financeira e contábil

Análises Financeiras e Gerenciais

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

 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 07/02/201

MARÇO 07/03/2019
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 Celetista Estatutário 
Administrativa 204 103 

Assistência social 18 2 
Enfermagem 216 170 

cnico 731 654 
25 24 

 60 63 
Fonoaudiologia 9 12 

Laboratório 57 62 
226 619 
27 16 

técnico 34 2 
Odontologia 9 23 

Ortopedia e gesso 9 15 
Outras áreas de suporte à operação 25 38 

 13 9 
 5 12 

Radioterapia 8 - 
 14 186 

Terapia ocupacional 7 2 
1.697 2.012 

Quantidade de colaboradores por categoria profissional (em 30/04/2019)

 

estão financeira e contábil  

Análises Financeiras e Gerenciais  

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

6 
0 

Durante o primeiro quadrimestre de 2019, as transferências financeiras 
entes 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 

Total 
307 
20 

386 
1.385 

49 
123 
21 

119 
845 
43 
36 
32 
24 
63 
22 
17 
8 

200 
9 

3.709 

/04/2019) 

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

, 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 
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Competência 
Data Contrato 

Gestão

ABRIL 05/04/2019

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 mensa
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 a 
em até 29 dias. Isto impacta e prejudica
operação do Hospital de Base

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

Saldos bancários 

Os saldos bancários em 30

Conta 
215-0096476 

215-0095380 

 

Conta 
215-0096476 
215-0095380 

Saldo final em 

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 
abaixo: 

 
8 

Data Contrato 
Gestão 

Data Efetivação 
Repasse 

Dias 
Atraso 

05/04/2019 12/04/2019 7 

Detalhamento de repasses do Contrato de Gestão (janeiro a abril de 2019

Como pode ser observado, por mais que em abril o atraso tenha sido em 
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 mensa
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 a 

. Isto impacta e prejudica fortemente a gestão financeira e 
Hospital de Base. 

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

Os saldos bancários em 30/04/2019 estão apresentados abaixo:

Tipo Saldo em 
 Conta Corrente 

 Conta Corrente 5.907.638,72

Saldo conta corrente 5.908.416,31

Tipo Saldo em 
 Aplicação 447.737,32
 Aplicação 21.322.045,29

Saldo aplicação 21.769.782,61

inal em 30/04/2019 27.678.198,92

Tabela – Saldo Hospital de Base  

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 de Gestão, discriminados 

Valor R$ 

R$ 25.392.911,11 

abril de 2019) 

abril o atraso tenha sido em 
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 

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 30/04/2018 
777,59 

5.907.638,72 

5.908.416,31 

Saldo em 30/04/2018 
447.737,32 

21.322.045,29 
21.769.782,61 

27.678.198,92 

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 

Anexo VI do Contrato de Gestão, discriminados 
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Mês 
Janeiro 

Fevereiro 
Março 
Abril 

 

Fluxo de Caixa 

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

  Janeiro
Saldo Inicial 2.228.329,03

Entradas 
Repasse SES R$ 23.890.061,92

Rendimento aplicação 33.748,03

Outros recebimentos 122.122,59

  24.045.932,54

Saídas 
Custo com Pessoal CLT 6.892.187,61

Material de Consumo 6.822.082,52

Serviços de Terceiros 7.816.238,50

Despesas Gerais 429.224,84

  21.959.733,47

Investimentos (**) 329.630,67

Saldo Final 3.984.897,
22.289.364,14

Tabela 

Custo total 

Do ponto de vista da execução consolidada dos custos relacionados ao 
Contrato de Gestão temos
gastos, vinculados aos limites financeiros previstos para o período
reais): 
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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 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25

Tabela – Custeio Hospital de Base  

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

Janeiro Fevereiro Março 
2.228.329,03 3.984.897,43 2.991.862,22

   
   

R$ 23.890.061,92 R$ 20.993.103,11 R$ 25.112.894,28
33.748,03 28.477,09 46.914,91 
122.122,59 150.984,86 26.396,91
.045.932,54 21.172.565,06 25.186.206,10

   
   

6.892.187,61 6.946.688,13 7.399.501,55
6.822.082,52 6.904.160,43 5.716.009,89
7.816.238,50 7.927.281,92 7.926.194,46
429.224,84 339.979,79 5.645,79 

21.959.733,47 22.118.110,27 21.047.351,69

   
329.630,67 47.490,00 3.709.127,25

   3.984.897,43 2.991.862,22 3.421.589,38
22.289.364,14 22.165.600,27 24.756.478,94

Tabela – Fluxo de caixa (janeiro a abril de 2018) 

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 

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

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

Abril 
991.862,22 3.421.589,38 

 
 

R$ 25.112.894,28 R$ 25.392.911,11 
 107.061,75 

26.396,91 11.205,65 
25.186.206,10 25.511.178,51 

 
 

7.399.501,55 7.525.301,85 
5.716.009,89 8.463.766,13 
7.926.194,46 8.287.234,84 

 354.498,70 
21.047.351,69 24.630.801,52 

 
3.709.127,25 89.899,95 

 3.421.589,38 4.212.066,42 
24.756.478,94 24.720.701,47 

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

(em milhares de 
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Gráfico – Custo total 

Custo com pessoal 

O custo com pessoal represen
executados pelo Hospital de Base, com destaque para os custos dos servidores 
cedidos pela SES-DF, conforme gráfico abaixo

Gráfico – Custeio com pessoal

31.166,4 

6.515,3 

7.816,2 
445,2 

50.179,2 

-

10.000,0 

20.000,0 

30.000,0 

40.000,0 

50.000,0 

60.000,0 

Janeiro

Pessoal

Despesas Gerais

24.219,7 

6.946,7 

35.125,5 

31.166,4 

-

5.000,0 

10.000,0 

15.000,0 

20.000,0 

25.000,0 

30.000,0 

35.000,0 

40.000,0 

Janeiro 

Servidores SES
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Custo total Hospital de Base (janeiro a abril de 2019) 

 

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

DF, conforme gráfico abaixo (em milhares de reais)

Custeio com pessoal Hospital de Base (janeiro a abril de 2019

31.822,3 32.162,6 

11.870,6 
5.793,7 

7.927,3 

8.397,9 

340,0 

106,5 

Fevereiro Março

Material de Consumo Serviços de Terceiros

Despesas Gerais Meta Contrato Gestão

24.422,8 24.637,3 

7.399,5 7.525,3 

31.822,3 32.162,6 

Fevereiro Março

Colaboradores CLT Meta Contrato Gestão

 

 

ta o maior valor dentro dos gastos 
executados pelo Hospital de Base, com destaque para os custos dos servidores 

(em milhares de reais): 

 
abril de 2019) 

31.172,7 

8.552,9 

8.312,5 
389,1 

Abril

Serviços de Terceiros

24.485,9 

6.686,8 

31.172,7 

Abril

Custo IHB
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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 serviço de terceiros 

-

6.515,3 

-

2.000,0 

4.000,0 

6.000,0 

8.000,0 

10.000,0 

12.000,0 

14.000,0 

Janeiro 

7.816,2 

-

7.816,2 

-

1.000,0 

2.000,0 

3.000,0 

4.000,0 

5.000,0 

6.000,0 

7.000,0 

8.000,0 

9.000,0 

Janeiro
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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 Hospital de Base (janeiro a abril 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 Hospital de Base (janeiro a abril de 2019

11.870,6 

5.793,7 

4.966,4 

77,7 

6.904,2 
5.716,0 

Fevereiro Março

Total SES IHB

7.927,3 
8.397,9 

-
471,7 

7.927,3 7.926,2 

Fevereiro Março

Total SES Hospital de Base

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

 

abril de 2019) 

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

 

de 2019) 

8.552,9 

89,2 

8.463,8 

Abril

8.312,5 

25,3 

8.287,2 

Abril
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Despesas gerais 

O valor relacionado a Despesas 
milhares de reais): 

Gráfico – Custeio 

 

Os custos com alimentação hospitalar representam os maiores valores nesta 
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
Fevereiro 

Fevereiro Oxímetro, Foco Cirúrgico auxiliar, 

Fevereiro 7 câmaras de conservação e 2 cardioversores

445,2 

76,0 

369,2 

-

50,0 

100,0 

150,0 

200,0 

250,0 

300,0 

350,0 

400,0 

450,0 

500,0 

Janeiro
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relacionado a Despesas Gerais apresentou os seguintes valores

Custeio despesas gerais Hospital de Base (janeiro a abril 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$ 142.140,00

340,0 

106,5 

-

100,9 

340,0 

5,6 

Fevereiro Março

Total SES Hospital de Base

apresentou os seguintes valores (em 

 

abril de 2019) 

Os custos com alimentação hospitalar 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 

389,1 

34,6 

354,5 

Abril
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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 

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 Emen

No entanto, o valor e

de Emendas Parlamentares, totalizou o valor de 

reais) com repasse em 31/01/2019
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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$ 469.143,01

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

Total R$ 4.176.147,87

Investimentos realizados – Hospital de Base (janeiro a abril 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

Emendas parlamentares destinadas ao Hospital de Base 

No entanto, o valor efetivamente transferido para o HB associado 

de Emendas Parlamentares, totalizou o valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de 

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$ 4.176.147,87 

abril de 2019) 

mendas 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 

 

HB associado a valores 

hum milhão de 
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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 pel
dados do sistema de gestão hospitalar
referentes ao mês de abril
pelo sistema de gestão hospitalar visto que, as bases o
foram publicadas até o momento do fechamento do relatório. As informações 
oficiais serão atualizadas quando da publicação do 2º Relatório Quadrimestral. 

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, eve
interferir no desempenho em momentos específicos

Com relação aos resultados aqui publicados, a análise 
somente aos resultados de 2019
resultados do ano de 2018 e de anos anteriores à implantação do modelo no 
Instituto Hospitala de Base e agora, Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do 
Distrito Federal, de forma a avaliar as tendências 
produção do hospital. É importante ressaltar que a confecção deste relatório se deu 
antes da assinatura do termo aditivo ao contrato de gestão do IGESDF, razão pela 
qual as metas aqui tratadas são as mesmas do ano de 2018 e serão atualizadas 
após a revisão das metas no

Internações cirúrgicas e clínicas

 A produção relacionada 
longo do quadrimestre, sempre com um número maior de internações nos meses 
de janeiro e março, com quedas de produção nos mese
por ser um mês com menos dias e com as festividades do carnaval) e abril.
relação à produção contratualizada
meses de janeiro (851) e março (1.016)
abaixo do esperado para o quadrimestre 
da meta para o período).
somente em março. Embora abaixo da meta
ao mesmo período no ano anterior (4.812 atualmente, contra 4.436 no ano anterior). 
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Do Contrato de Gestão  

ulo 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 
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

abril 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. As informações 
oficiais serão atualizadas quando da publicação do 2º Relatório Quadrimestral. 

Quanto aos gráficos apresentados neste relatório, além dos resultados 
será apresentada 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 compara

do ano de 2018 e de anos anteriores à implantação do modelo no 
Instituto Hospitala de Base e agora, Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do 

de forma a avaliar as tendências e variações de desempenho da 
É importante ressaltar que a confecção deste relatório se deu 

antes da assinatura do termo aditivo ao contrato de gestão do IGESDF, razão pela 
qual as metas aqui tratadas são as mesmas do ano de 2018 e serão atualizadas 
após a revisão das metas no Contrato de Gestão. 

Internações cirúrgicas e clínicas  

produção relacionada às internações clínicas e cirúrgicas 
longo do quadrimestre, sempre com um número maior de internações nos meses 
de janeiro e março, com quedas de produção nos meses de fevereiro (justificada 
por ser um mês com menos dias e com as festividades do carnaval) e abril.
relação à produção contratualizada, o resultado ficou acima da meta linear nos 
meses de janeiro (851) e março (1.016) nas internações cirúrgicas
abaixo do esperado para o quadrimestre com 3.141 internações do tipo (2% abaixo 
da meta para o período). No caso das internações clínicas a meta foi superada 

em março. Embora abaixo da meta, o resultado de 2019 foi 8% superior 
ríodo no ano anterior (4.812 atualmente, contra 4.436 no ano anterior). 

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 registrada 

ficiais do mês citado não 
foram publicadas até o momento do fechamento do relatório. As informações 
oficiais serão atualizadas quando da publicação do 2º Relatório Quadrimestral.  

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 

ntos e tendências ao longo do ano, que possam 

pode não se prender 
comparados aos 

do ano de 2018 e de anos anteriores à implantação do modelo no 
Instituto Hospitala de Base e agora, Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do 

e variações de desempenho da 
É importante ressaltar que a confecção deste relatório se deu 

antes da assinatura do termo aditivo ao contrato de gestão do IGESDF, razão pela 
qual as metas aqui tratadas são as mesmas do ano de 2018 e serão atualizadas 

às internações clínicas e cirúrgicas variações ao 
longo do quadrimestre, sempre com um número maior de internações nos meses 

s de fevereiro (justificada 
por ser um mês com menos dias e com as festividades do carnaval) e abril. Com 

o resultado ficou acima da meta linear nos 
nas internações cirúrgicas, ficando pouco 

do tipo (2% abaixo 
No caso das internações clínicas a meta foi superada 

, o resultado de 2019 foi 8% superior 
ríodo no ano anterior (4.812 atualmente, contra 4.436 no ano anterior). 
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A queda na produção das internações clínicas pode ser justificada pelo bloqueio 
temporário dos leitos do 7º andar, outrora o andar da pediatria
ao Hospital da Criança de Brasília José de Alencar. O andar passou por adequações 
para receber novas especialidades, com parte dos leitos liberado em maio para a 
Urologia.  

É importante salientar que o número publicado pelo DATASUS se refere ao 
processamento de internações f
demanda de acesso aos serviços do hospital e à capacidade de processamento dos 
instrumentos de faturamento hospitalar relativos 
taxas de tempo de faturamento hospitalar forem
número se torne mais próximo ou superior à meta proposta.

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

851

800

Jan

Internações cirúrgicas
(Janeiro a Abril)
Fonte: SIA/DATASUS*
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A queda na produção das internações clínicas pode ser justificada pelo bloqueio 
leitos do 7º andar, outrora o andar da pediatria, que foi tran

nça de Brasília José de Alencar. O andar passou por adequações 
para receber novas especialidades, com parte dos leitos liberado em maio para a 

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 
instrumentos de faturamento hospitalar relativos às internações. À medida que as 
taxas de tempo de faturamento hospitalar forem subindo, a tendência é que o 
número se torne mais próximo ou superior à meta proposta. 

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 oficial de abril ainda não havia sido publicada, razão pelos qua
projeção baseada na produção informada via sistema de gestão hospitalar

654
1.016

620

800 800 800

Fev Mar Abr

Internações cirúrgicas

Fonte: SIA/DATASUS*

Internações cirúrgicas Meta

A queda na produção das internações clínicas pode ser justificada pelo bloqueio 
que foi transferido 

nça de Brasília José de Alencar. O andar passou por adequações 
para receber novas especialidades, com parte dos leitos liberado em maio para a 

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 
À medida que as 

subindo, a tendência é que o 

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 

620

800

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

 

Metas de produção cirúrgica

Cirurgias totais  

 Em comparação aos 
em relação a 2.018 (2.049) no período avaliado sugere um aumento considerável na 
produção se observado sem critérios. É importante lembrar que no 1º quadrimestre 
do ano anterior o IHB recebeu o hospital
abastecimento e disponibilidade de pessoal muito abaixo do ideal para a 
performance adequada do centro cirúrgico
correta do sistema de gestão hospitalar, 
comparação será utilizado o último quadrimestre de 2018 que registrou uma média 
de 813 cirurgias realizadas. As ações e processos de trabalho criados no ano 
anterior, somados aos esforços aplicados no ano corrente permitiram que o bloco 
cirúrgico alcançasse no 1º quadrimestre de 2019 uma média de 863 cirurgias sendo 
essa, a maior média mensal dos últimos quatro anos.
mês de abril (904 cirurgias) sugere que a maior performance ainda está por vir.  

A seguir gráfico com os resultados 

1.247

1.304

Jan

Internações clínicas
(Janeiro a Abril)
Fonte: SIA/DATASUS*
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até o momento da produção do relatório a base oficial de abril ainda não havia sido publicada, razão pelos qua
projeção baseada na produção informada via sistema de gestão hospitalar

Metas de produção cirúrgica  

os resultados do ano anterior, o aumento em 2019
em relação a 2.018 (2.049) no período avaliado sugere um aumento considerável na 
produção se observado sem critérios. É importante lembrar que no 1º quadrimestre 
do ano anterior o IHB recebeu o hospital com condições de infra
abastecimento e disponibilidade de pessoal muito abaixo do ideal para a 
performance adequada do centro cirúrgico e ainda, problemas com a atualização 
correta do sistema de gestão hospitalar, razão pela qual para efeitos de
comparação será utilizado o último quadrimestre de 2018 que registrou uma média 

813 cirurgias realizadas. As ações e processos de trabalho criados no ano 
anterior, somados aos esforços aplicados no ano corrente permitiram que o bloco 

se no 1º quadrimestre de 2019 uma média de 863 cirurgias sendo 
essa, a maior média mensal dos últimos quatro anos. O pico de desempenho no 
mês de abril (904 cirurgias) sugere que a maior performance ainda está por vir.  

A seguir gráfico com os resultados no período avaliado: 

1.034
1.380

1.151

1.304 1.304 1.304

Fev Mar Abr

Internações clínicas

Fonte: SIA/DATASUS*

Internações clínicas Meta
 

cada, razão pelos qual o resultado aqui 
baseada na produção informada via sistema de gestão hospitalar 

rior, o aumento em 2019 (3.412) 
em relação a 2.018 (2.049) no período avaliado sugere um aumento considerável na 
produção se observado sem critérios. É importante lembrar que no 1º quadrimestre 

com condições de infraestrutura, 
abastecimento e disponibilidade de pessoal muito abaixo do ideal para a 

e ainda, problemas com a atualização 
razão pela qual para efeitos de 

comparação será utilizado o último quadrimestre de 2018 que registrou uma média 
813 cirurgias realizadas. As ações e processos de trabalho criados no ano 

anterior, somados aos esforços aplicados no ano corrente permitiram que o bloco 
se no 1º quadrimestre de 2019 uma média de 863 cirurgias sendo 

O pico de desempenho no 
mês de abril (904 cirurgias) sugere que a maior performance ainda está por vir.   

1.151

1.304

Abr
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Cirurgias programadas  

Conforme comportamento estabelecido 
implantação do novo modelo de gestão, a quantidade de cirurgias programadas 
supera a de cirurgias de emergência mensalmente, favorecendo a produção
o que auxilia no atendimento às demandas da população que aguarda a realização 
de cirurgias com diminuição das filas cirúrgicas
todos os meses do quadrimestre a produção superou a meta linear estabelecida 
com resultados próximos ou superiores a 500 cirurgias/mês. A seguir, dados da 
produção no período: 

842

773

Jan

Cirurgias (total)
(Janeiro a Abril)
Fonte: Trakcare

481

447

Jan

Cirurgias programadas
(Janeiro a Abril)
Fonte: Trakcare*
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Conforme comportamento estabelecido desde o ano passado após a 
implantação do novo modelo de gestão, a quantidade de cirurgias programadas 
supera a de cirurgias de emergência mensalmente, favorecendo a produção
o que auxilia no atendimento às demandas da população que aguarda a realização 
de cirurgias com diminuição das filas cirúrgicas. Outro dado importante é que em 
todos os meses do quadrimestre a produção superou a meta linear estabelecida 

tados próximos ou superiores a 500 cirurgias/mês. A seguir, dados da 

859 847

904

773 773 773

Fev Mar Abr

Cirurgias (total)

Cirurgias totais Meta

532
498

578

447 447 447

Fev Mar Abr

Cirurgias programadas

Cirurgias programadas Meta

 

desde o ano passado após a 
implantação do novo modelo de gestão, a quantidade de cirurgias programadas 
supera a de cirurgias de emergência mensalmente, favorecendo a produção eletiva, 
o que auxilia no atendimento às demandas da população que aguarda a realização 

Outro dado importante é que em 
todos os meses do quadrimestre a produção superou a meta linear estabelecida 

tados próximos ou superiores a 500 cirurgias/mês. A seguir, dados da 
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Cirurgias não-programadas 

 A produção relacionada às cirurgias não programadas, 
no contrato de gestão1, embora não seja u
meta de produção total de cirurgias realizadas no hospital. Dada a característica de 
atendimento de todas as urgências que chegam à porta do hospital, todas as 
cirurgias de caráter emergencial 
número de cirurgias não programadas
comportamento do bloco cirúrgico do hospital

A seguir, gráfico com os resultados no período

 

Metas de produção ambulatorial

Consultas de nível superior na atenção especializada 

O trabalho e esforço das equipes de atenção multiprofissional permitiram a 
realização de 16.357 consultas de profissionais de nível superior ao longo dos 
quatro primeiros meses do ano. Em todos os meses a produção superou em 39% a 
meta prevista para o período de avaliação (10.002 consultas). A produção 
apresentou picos em fevereiro e
de 4.090 consultas/mês.  

A seguir, gráfico com os resultados no período
                                                          

1O contrato de Gestão aponta que a meta traçada, neste caso, carac
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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Cirurgias não programadas
(Janeiro a Abril)
Fonte: Trakcare
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programadas  

A produção relacionada às cirurgias não programadas, conforme salientado 
, embora não seja uma meta propriamente dita, compõ

meta de produção total de cirurgias realizadas no hospital. Dada a característica de 
todas as urgências que chegam à porta do hospital, todas as 

emergencial devem ser realizadas pelo IHBDF 
ro de cirurgias não programadas é um importante referencial

comportamento do bloco cirúrgico do hospital.  

A seguir, gráfico com os resultados no período: 

Metas de produção ambulatorial  

Consultas de nível superior na atenção especializada  

O trabalho e esforço das equipes de atenção multiprofissional permitiram a 
ização de 16.357 consultas de profissionais de nível superior ao longo dos 

quatro primeiros meses do ano. Em todos os meses a produção superou em 39% a 
meta prevista para o período de avaliação (10.002 consultas). A produção 
apresentou picos em fevereiro e abril acima das 4.500 consultas com uma média 

 

A seguir, gráfico com os resultados no período: 
                   

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 
necessitarem de cirurgias não programadas deverão ser atendidos, podendo esta demanda ser maior ou menor 

o valor de referência aqui apontado. 
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conforme salientado 
ma 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 

 

O trabalho e esforço das equipes de atenção multiprofissional permitiram a 
ização de 16.357 consultas de profissionais de nível superior ao longo dos 

quatro primeiros meses do ano. Em todos os meses a produção superou em 39% a 
meta prevista para o período de avaliação (10.002 consultas). A produção 

abril acima das 4.500 consultas com uma média 

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 
necessitarem de cirurgias não programadas deverão ser atendidos, podendo esta demanda ser maior ou menor 
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*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 d
esteve próximo da mesma nos meses de fevereiro e abril, superando as 22.000 
consultas em ambos os meses. Como principal medida para adequação dos 
resultados, foi realizado 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 janeiro a março, foram identificadas 7.181 
consultas (1.818 e janeiro, 2.813 em fevereiro 
do status que impactam diretamente na produção. Caso atualizadas
performance acima de meta em fevereiro somando 25.003 consultas. Para tal, está 
estabelecido processo onde as gerências médicas recebem a infor
consultas que necessitam de atualização e disparam aos profissionais responsáveis 
os dados de forma que possam adequar
que o número seja devidamente atualizado.

A produção mensal até o momento

3.722

2.501

Jan

Consultas de profissionais de nível superior
(Janeiro a Abril)
Fonte: SIA/DATASUS*

Consultas de profissionais de nível superiorna atenção especializada

Meta
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até o momento da produção do relatório a base oficial de abril 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 d
esteve próximo da mesma nos meses de fevereiro e abril, superando as 22.000 
consultas em ambos os meses. Como principal medida para adequação dos 
resultados, foi realizado levantamento na base de dados do sistema de gestão 

icar problemas de registro. No caso, foram encontrados 
registros de diversas consultas cujo status não foi atualizado como consulta 
atendida no sistema. No total, de janeiro a março, foram identificadas 7.181 
consultas (1.818 e janeiro, 2.813 em fevereiro e 2.550 em março) sem atualização 
do status que impactam diretamente na produção. Caso atualizadas
performance acima de meta em fevereiro somando 25.003 consultas. Para tal, está 
estabelecido processo onde as gerências médicas recebem a infor
consultas que necessitam de atualização e disparam aos profissionais responsáveis 
os dados de forma que possam adequar os status de suas consultas, permitindo 
que o número seja devidamente atualizado. 

até o momento segue no gráfico abaixo: 

4.534

3.376

4.725

2.501 2.501 2.501
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Consultas de profissionais de nível superior

Fonte: SIA/DATASUS*

Consultas de profissionais de nível superiorna atenção especializada

 

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 
esteve próximo da mesma nos meses de fevereiro e abril, superando as 22.000 
consultas em ambos os meses. Como principal medida para adequação dos 
resultados, foi realizado levantamento na base de dados do sistema de gestão 

icar problemas de registro. No caso, foram encontrados 
registros de diversas consultas cujo status não foi atualizado como consulta 
atendida no sistema. No total, de janeiro a março, foram identificadas 7.181 

e 2.550 em março) sem atualização 
do status que impactam diretamente na produção. Caso atualizadas representarão 
performance acima de meta em fevereiro somando 25.003 consultas. Para tal, está 
estabelecido processo onde as gerências médicas recebem a informação das 
consultas que necessitam de atualização e disparam aos profissionais responsáveis 

os status de suas consultas, permitindo 
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*até o momento da produção do relatório a base oficia
apresentado é uma projeç

Procedimentos de média e alta complexidade (MAC)

Conforme detalhado no
as análises ao longo do último quadrimestre
trabalho evidenciou um superdimensionamento de ambas as metas de produção e 
ainda, problemas com registros dos procedimentos
a base de dados e a avaliação em si
produção citadas de forma a estabelec
realidade da produção hospitalar e a correta avaliação do desempenho atual, 
prejudicada pela inconsistência nos dados produzidos ao longo dos últimos anos. 
Por esta razão, os gráficos relativos à produção de procedimentos
não apresentarão informação de meta linear.

A seguir segue a produção mensal registrada para procedimentos MAC e 
procedimentos cirúrgicos em 2018:
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Consultas médicas
(Janeiro a Abril)
Fonte: SIA/DATASUS*
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até o momento da produção do relatório a base oficial de abril 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
s análises ao longo do último quadrimestre, em diagnóstico realizado por grupo de 

iou 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 avaliação em si, sendo necessária a revisão das 
produção citadas de forma a estabelecer uma contratualização adequada à 
realidade da produção hospitalar e a correta avaliação do desempenho atual, 
prejudicada pela inconsistência nos dados produzidos ao longo dos últimos anos. 
Por esta razão, os gráficos relativos à produção de procedimentos
não apresentarão informação de meta linear. 

A seguir segue a produção mensal registrada para procedimentos MAC e 
procedimentos cirúrgicos em 2018: 
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Consultas médicas

Fonte: SIA/DATASUS*

Consultas médicas Meta
 

ainda 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, 
realizado por grupo de 

iou um superdimensionamento de ambas as metas de produção e 
acabam por comprometer 

sendo necessária a revisão das duas metas de 
er uma contratualização adequada à 

realidade da produção hospitalar e a correta avaliação do desempenho atual, 
prejudicada pela inconsistência nos dados produzidos ao longo dos últimos anos. 
Por esta razão, os gráficos relativos à produção de procedimentos ambulatoriais 

A seguir segue a produção mensal registrada para procedimentos MAC e 

24.183
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*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 de urgência

A situação de rede de saúde do DF tem forte reflexo no comportamento da 
porta de entrada do Hospital de Base
referência em tratamentos de trauma, AVC e infarto, observa
atendimentos de urgência uma comportamento sempre acima da meta estabelecida 
e em alguns casos, como no mês de abril
emergência do hospital. Apesar de bastante demandado o atendimento de porta do 
hospital tem cumprido com os requisitos de tratamento 24 horas por dia, de forma 

95.873

Jan

Procedimentos MAC
(Janeiro a Abril)
Fonte: SIA/DATASUS

923

Jan

Procedimentos cirúrgicos
(Maio a Agosto)
Fonte: SIA/DATASUS*
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até o momento da produção do relatório a base oficial de abril ainda não havia sido publicada, razão pelos qua
projeção baseada na produção informada via sistema de gestão hospitalar

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

Metas de produção de urgência 

A situação de rede de saúde do DF tem forte reflexo no comportamento da 
porta de entrada do Hospital de Base. Essa situação somada à característica de 
referência em tratamentos de trauma, AVC e infarto, observa-se na produção de 
atendimentos de urgência uma comportamento sempre acima da meta estabelecida 
e em alguns casos, como no mês de abril, alta demanda aos serviços da 

do hospital. Apesar de bastante demandado o atendimento de porta do 
hospital tem cumprido com os requisitos de tratamento 24 horas por dia, de forma 
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da, 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 situação de rede de saúde do DF tem forte reflexo no comportamento da 
característica de 

se na produção de 
atendimentos de urgência uma comportamento sempre acima da meta estabelecida 

alta demanda aos serviços da 
do hospital. Apesar de bastante demandado o atendimento de porta do 

hospital tem cumprido com os requisitos de tratamento 24 horas por dia, de forma 
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humanizada e acolhedora com o provimento de camas com lençóis, refeições de 
qualidade, roupas para paciente

A seguir gráfico da produção mensal para atendimentos de urgência:

 

Metas de desempenho

O processo de geração e coleta de informações para geração dos 
indicadores de desempenho permite hoje
mais segura e eficiente. Ainda há desafios para a medição de alguns indicado
esperados para o ano de 2019
alguns dados. Espera-se que com a implantação do novo 
hospitalar ainda 2019, permita
informações, permitindo ainda mais controle e monitoramento das metas 
qualitativas do hospital. 

Taxa de ocupação hospitalar 

A ocupação hospitalar apresento
motivada principalmente pelo período caracterizado por férias e baixa na própria 
demanda de acesso aos serviços hospitalares. A partir de fevereiro a taxa de 
ocupação apresentou resultado de acordo com a meta com cres
significativo á medida que leitos foram sendo disponibilizados em razão da 
reabertura do 7º andar para outras especialidades em março e abril. A avaliação da 
equipe de monitoramento de resultados é de que nos próximos meses a taxa de 
continuar crescendo até patamares próximos de 95% de ocupação conforme 
resultados já vistos no ano anterior. 

22.686

17.204

Jan

Atendimentos de urgência
(Janeiro a Abril)
Fonte: SIA/DATASUS*

Atendimentos de urgência na atenção especializada
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humanizada e acolhedora com o provimento de camas com lençóis, refeições de 
qualidade, roupas para pacientes e equipes qualificadas. 

da produção mensal para atendimentos de urgência:

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 indicado
esperados para o ano de 2019, pois ainda há dificuldade de geração adequada de 

se que com a implantação do novo sistema de gestão 
permita automatizar a geração de dados e a coleta 

permitindo ainda mais controle e monitoramento das metas 

Taxa de ocupação hospitalar (TOH) 

A ocupação hospitalar apresentou resultado abaixo da meta em janeiro, 
motivada principalmente pelo período caracterizado por férias e baixa na própria 
demanda de acesso aos serviços hospitalares. A partir de fevereiro a taxa de 
ocupação apresentou resultado de acordo com a meta com cres
significativo á medida que leitos foram sendo disponibilizados em razão da 
reabertura do 7º andar para outras especialidades em março e abril. A avaliação da 
equipe de monitoramento de resultados é de que nos próximos meses a taxa de 

cendo até patamares próximos de 95% de ocupação conforme 
resultados já vistos no ano anterior.  

26.600
22.335

33.042

17.204 17.204 17.204

Fev Mar Abr

Atendimentos de urgência

Fonte: SIA/DATASUS*

Atendimentos de urgência na atenção especializada Meta

humanizada e acolhedora com o provimento de camas com lençóis, refeições de 

da produção mensal para atendimentos de urgência: 

 

O processo de geração e coleta de informações para geração dos 
avaliar cenários e definir ações de forma 

mais segura e eficiente. Ainda há desafios para a medição de alguns indicadores 
, pois ainda há dificuldade de geração adequada de 

sistema de gestão 
de dados e a coleta das 

permitindo ainda mais controle e monitoramento das metas 

u resultado abaixo da meta em janeiro, 
motivada principalmente pelo período caracterizado por férias e baixa na própria 
demanda de acesso aos serviços hospitalares. A partir de fevereiro a taxa de 
ocupação apresentou resultado de acordo com a meta com crescimento 
significativo á medida que leitos foram sendo disponibilizados em razão da 
reabertura do 7º andar para outras especialidades em março e abril. A avaliação da 
equipe de monitoramento de resultados é de que nos próximos meses a taxa de 

cendo até patamares próximos de 95% de ocupação conforme 
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A seguir, dados do desempenho do indicador durante o quadrimestre:

 

Média de Permanência Hospitalar 

A Média de Permanência Hospitalar (MPH) 
ano anterior (cuja média fo
dos 10 dias de permanência. O resultado é bastante positivo pois impacta 
diretamente no indicadores relativo 
menor permanência, aumenta a capacidade de oferta

Os números registrados 

. 

82,9%

86%

Jan

Taxa de ocupação hospitalar 
(T.O.H.)

Taxa de Ocupação Hospitalar

10,5

14

Jan

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

Média de permanência hospitalar (dias)
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A seguir, dados do desempenho do indicador durante o quadrimestre:

Média de Permanência Hospitalar (MPH) 

A Média de Permanência Hospitalar (MPH) apresentou queda em relação ao 
ano anterior (cuja média foi de 13,4 dias), apresentado resultados sempre na casa 
dos 10 dias de permanência. O resultado é bastante positivo pois impacta 
diretamente no indicadores relativo à renovação de leitos hospitalares que com 
menor permanência, aumenta a capacidade de oferta regular de leitos no período. 

s números registrados estão presentes no gráfico a seguir: 
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86% 86% 86%
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Taxa de ocupação hospitalar 

Taxa de Ocupação Hospitalar Meta ( > 86%)
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Média de Permanência Hospitalar

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

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

 

queda em relação ao 
i de 13,4 dias), apresentado resultados sempre na casa 

dos 10 dias de permanência. O resultado é bastante positivo pois impacta 
renovação de leitos hospitalares que com 

regular de leitos no período.  
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Índice de Intervalo de Substituição

Conforme houve aumento na taxa de ocupação, é natural verificar queda 
também no índice de substituição de leitos hospitalares. À medida que o hospital 
recebe mais pacientes e aumenta o giro de leitos, o período de substituição tende a 
se tornar menor. A partir de fevere
meses após apresentar resultado ligeiramente fora da meta estabelecida em 
janeiro,  conforme resultados do gráfico a seguir:

 

Índice de Renovação de Leitos Hospitalares

As melhorias implantadas no hospital em termos de infraestrutura, 
abastecimento, disponibilização de pessoal e processos de trabalho e de gestão do 
cuidado implementados n
giro de leitos hospitalares em patamares bastante adequados à capacidade do 
hospital. O índice melhorou sucessivamente com a queda da média de permanência 
em relação a 2018 apresentando resultados regular
com pico em março de 2,5 pacientes por leitos por mês, o que indica que a 
capacidade de resposta à renovação de leitos 
apresentada em especial relacionada à média de permanência. Confor
relatado nos relatórios de prestação de contas de 2018, com a média de 
permanência estabelecida enquanto meta no contrato do IHB (14 dias), atingir a 
meta outrora definida (3,65 paciente por leito por mês) é um desempenho inviável, 
razão pela qual não haverá comparação com meta linear no gráfico do indicador 
enquanto é aguardada revisão da meta de forma adequada

Os números registrados no período 

2,2

2

Jan

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

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

aumento na taxa de ocupação, é natural verificar queda 
também no índice de substituição de leitos hospitalares. À medida que o hospital 
recebe mais pacientes e aumenta o giro de leitos, o período de substituição tende a 
se tornar menor. A partir de fevereiro o índice registrou queda seguida em todos os 
meses após apresentar resultado ligeiramente fora da meta estabelecida em 

conforme resultados do gráfico a seguir: 

Índice de Renovação de Leitos Hospitalares 

s melhorias implantadas no hospital em termos de infraestrutura, 
abastecimento, disponibilização de pessoal e processos de trabalho e de gestão do 

no hospital desde 2018 permitiram uma consolidação do 
giro de leitos hospitalares em patamares bastante adequados à capacidade do 
hospital. O índice melhorou sucessivamente com a queda da média de permanência 
em relação a 2018 apresentando resultados regularmente acima dos 2,3 pontos 
com pico em março de 2,5 pacientes por leitos por mês, o que indica que a 
capacidade de resposta à renovação de leitos está sendo atingida com as variáveis 

em especial relacionada à média de permanência. Confor
relatado nos relatórios de prestação de contas de 2018, com a média de 
permanência estabelecida enquanto meta no contrato do IHB (14 dias), atingir a 
meta outrora definida (3,65 paciente por leito por mês) é um desempenho inviável, 

o haverá comparação com meta linear no gráfico do indicador 
enquanto é aguardada revisão da meta de forma adequada. 

Os números registrados no período estão expostos no gráfico a seguir
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Índice de intervalo de substituição Meta ( < 2 dias)

aumento na taxa de ocupação, é natural verificar queda 
também no índice de substituição de leitos hospitalares. À medida que o hospital 
recebe mais pacientes e aumenta o giro de leitos, o período de substituição tende a 

iro o índice registrou queda seguida em todos os 
meses após apresentar resultado ligeiramente fora da meta estabelecida em 

 

s melhorias implantadas no hospital em termos de infraestrutura, 
abastecimento, disponibilização de pessoal e processos de trabalho e de gestão do 

desde 2018 permitiram uma consolidação do 
giro de leitos hospitalares em patamares bastante adequados à capacidade do 
hospital. O índice melhorou sucessivamente com a queda da média de permanência 

mente acima dos 2,3 pontos 
com pico em março de 2,5 pacientes por leitos por mês, o que indica que a melhor 

com as variáveis 
em especial relacionada à média de permanência. Conforme já 

relatado nos relatórios de prestação de contas de 2018, com a média de 
permanência estabelecida enquanto meta no contrato do IHB (14 dias), atingir a 
meta outrora definida (3,65 paciente por leito por mês) é um desempenho inviável, 

o haverá comparação com meta linear no gráfico do indicador 

estão expostos no gráfico a seguir: 
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Taxa de Absenteísmo 

A taxa mensal de absenteísmo
adequação à meta nos meses d
março. Cabe reiterar que p
forma de cálculo, atualização da base 
avaliadas pelo IGESDF. 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 l
indicador. 

Conforme estabelecido desde 2018, 
para o pessoal próprio contratado
foi necessária de forma a garantir que o controle sobre as horas de trabalho dos 
celetistas fosse devidamente avaliad
As medições no período avaliado apresentaram resultados sempre na casa de 1%.

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

2,3

Jan

Índice de Renovação de Leitos 
Hospitalares (I.R.L.H)
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axa mensal de absenteísmo de pessoal cedido apresentou
adequação à meta nos meses de janeiro e fevereiro e resultado 1% acima em 

Cabe reiterar que por se tratarem de dados não produzidos internamente, a 
forma de cálculo, atualização da base e integridade da mesma não podem ser 

Análises prévias indicam que há “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 

Conforme estabelecido desde 2018, a medição foi realizada separada
para o pessoal próprio contratado. Por se tratarem de bases diferentes, a separação 
foi necessária de forma a garantir que o controle sobre as horas de trabalho dos 
celetistas fosse devidamente avaliado evitando contaminação dos resultados.

medições no período avaliado apresentaram resultados sempre na casa de 1%.

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

 

2,3
2,4

2,5

Fev Mar Abr

Índice de Renovação de Leitos 
Hospitalares (I.R.L.H)

Índice de renovação de leitos hospitalares
 

apresentou resultados em 
e resultado 1% acima em 

or se tratarem de dados não produzidos internamente, a 
e integridade da mesma não podem ser 

“poluição” da base com 
presença de horas de absenteísmo registradas em casos que não deveriam e 

icença no cálculo do 

foi realizada separadamente 
Por se tratarem de bases diferentes, a separação 

foi necessária de forma a garantir que o controle sobre as horas de trabalho dos 
os resultados. Desde 

medições no período avaliado apresentaram resultados sempre na casa de 1%. 

Os valores relativos à taxa de absenteísmo no Hospital de Base estão 

2,5

Abr
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Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH

O percentual de glosas manteve
trimestre de 2019. Com resultado de 0% em janeiro e um pico acima de 1% em 
janeiro, com queda em março para patamar adequado à meta estabelecida (inferi
a 1%). 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 glosas. 

A seguir, dados da produção no 1º trimestre, lemb
abril ainda não foram disponibilizados pelo 

5,8%

6%

Jan

Taxa de absenteísmo 
(pessoal cedido)

Taxa de absenteísmo (pessoal cedido)

1,4%

6%

Jan

Taxa de Absenteísmo 
(pessoal próprio)

Taxa de absenteísmo (pessoal próprio)
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Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH 

O percentual de glosas manteve comportamento irregular ao longo do 1º 
trimestre de 2019. Com resultado de 0% em janeiro e um pico acima de 1% em 
janeiro, com queda em março para patamar adequado à meta estabelecida (inferi
a 1%). 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 glosas.  

A seguir, dados da produção no 1º trimestre, lembrando que os resultados de 
abril ainda não foram disponibilizados pelo DATASUS. 

5,5%
7,0%

6% 6%

Fev Mar

Taxa de absenteísmo 

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

1,3% 1,5% 1,7%

6% 6% 6%

Fev Mar Abr

Taxa de Absenteísmo 

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

 

 

comportamento irregular ao longo do 1º 
trimestre de 2019. Com resultado de 0% em janeiro e um pico acima de 1% em 
janeiro, com queda em março para patamar adequado à meta estabelecida (inferior 
a 1%). 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 

rando que os resultados de 

Meta ( < 6%)

1,7%

6%

Abr

Meta ( < 6%)
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Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas

 O percentual de suspensão de cirurgias
estabelecida, apresenta resultados de estabilização da taxa em patamar abaixo dos 
30%, que permite inferir que as ações implantadas em 2018 ocorreram em queda 
da taxa. O desafio a enfrentar agora é
através de um novo ciclo de melhoria de processos com o objetivo de apresentar 
taxas abaixo dos 20%, mais próximas da meta estabelecida para o indicador.

É importante salientar que 
motivadas por absenteísmo do paciente (quando o mesmo, ainda que 
não comparece para internação ou quando há a recusa por parte dele), as taxas 
apresentam os seguintes resultados: 20% em janeiro, 23% em fevereiro, 21% em 
março e 19% em abril. 

Os percentuais ao longo do quadrimestre para as suspensões cirúrgicas 
estão detalhadas no gráfico abaixo:

0,0%

1,0%

Jan

Percentual de ocorrência de glosas no 
SIH

Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH 
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Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas 

de suspensão de cirurgias, ainda que acima da meta 
estabelecida, apresenta resultados de estabilização da taxa em patamar abaixo dos 
30%, que permite inferir que as ações implantadas em 2018 ocorreram em queda 
da taxa. O desafio a enfrentar agora é apresentar novo salta de desempenho 
através de um novo ciclo de melhoria de processos com o objetivo de apresentar 
taxas abaixo dos 20%, mais próximas da meta estabelecida para o indicador.

É importante salientar que se descontadas as suspensões de cirur
motivadas por absenteísmo do paciente (quando o mesmo, ainda que 
não comparece para internação ou quando há a recusa por parte dele), as taxas 
apresentam os seguintes resultados: 20% em janeiro, 23% em fevereiro, 21% em 

Os percentuais ao longo do quadrimestre para as suspensões cirúrgicas 
fico abaixo: 

1,2%

0,9%

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

Fev Mar Abr

Percentual de ocorrência de glosas no 

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

, ainda que acima da meta 
estabelecida, apresenta resultados de estabilização da taxa em patamar abaixo dos 
30%, que permite inferir que as ações implantadas em 2018 ocorreram em queda 

apresentar novo salta de desempenho 
através de um novo ciclo de melhoria de processos com o objetivo de apresentar 
taxas abaixo dos 20%, mais próximas da meta estabelecida para o indicador.  

se descontadas as suspensões de cirurgias 
motivadas por absenteísmo do paciente (quando o mesmo, ainda que contatado, 
não comparece para internação ou quando há a recusa por parte dele), as taxas 
apresentam os seguintes resultados: 20% em janeiro, 23% em fevereiro, 21% em 

Os percentuais ao longo do quadrimestre para as suspensões cirúrgicas 

1,0%

Abr

Meta ( < 1%)
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Taxa de Faturamento Hospit

A taxa de faturamento hospitalar relati
percentual de 19%, com pequena queda em fevereiro e resultado acima dos 20% 
em março. A taxa de faturamento ambulatorial 
superiores a 45% no período. 

A sazonalidade marcada por períodos de fér
carnaval) e rotatividade de pessoal enfrentada pela área de faturamento 
influenciaram no desempenho. A gerência responsável já planeja a retomada das 
ações e processos que permitiram alcançar em 2018 taxas acima dos 80% em 
ambos os indicadores. 

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

24%

15%

Jan

Percentual de Suspensão de Cirurgias 
Programadas 

Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas 
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Taxa de Faturamento Hospitalar 

A taxa de faturamento hospitalar relativo à internação começou o ano com 
percentual de 19%, com pequena queda em fevereiro e resultado acima dos 20% 

A taxa de faturamento ambulatorial apresentou resultados sempre 
superiores a 45% no período.  

A sazonalidade marcada por períodos de férias, grande feriados (como o 
carnaval) e rotatividade de pessoal enfrentada pela área de faturamento 
influenciaram no desempenho. A gerência responsável já planeja a retomada das 
ações e processos que permitiram alcançar em 2018 taxas acima dos 80% em 

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

DATASUS: 

29% 27% 25%

15% 15% 15%

Fev Mar Abr

Percentual de Suspensão de Cirurgias 
Programadas 

Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas Meta (< 15%)
 

internação começou o ano com 
percentual de 19%, com pequena queda em fevereiro e resultado acima dos 20% 

apresentou resultados sempre 

ias, grande feriados (como o 
carnaval) e rotatividade de pessoal enfrentada pela área de faturamento 
influenciaram no desempenho. A gerência responsável já planeja a retomada das 
ações e processos que permitiram alcançar em 2018 taxas acima dos 80% em 

hospitalar e ambulatorial 
, lembrando que os resultados de abril ainda não foram 

25%

15%

Abr

Meta (< 15%)
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15,5% 22,7%

90% 90% 90%

Fev Mar Abr

Taxa de faturamento hospitalar

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

42% 45%

90% 90% 90%

Fev Mar Abr

Taxa de Faturamento Hospitalar 

Taxa de Faturamento Hospitalar (Ambulatorial) 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  620* - - - - - - - - 9.596  

INTERNAÇÕES CLÍNICAS (GRUPO 03-
PROC. CLÍNICO) 
 (FONTE: DATASUS)  

1.247  1.034 1.380  1.151* - - - - - - - - 15.646  

CIRURGIAS TOTAIS  
(FONTE: TRAKCARE)  

842  859 847  904 - - - - - - - - 9.273  

CIRURGIAS PROGRAMADAS  
(FONTE: TRAKCARE)  

481  532  498  578 - - - - - - - - 5.368  

CIRURGIAS NÃO PROGRAMADAS  
(FONTE: TRAKCARE)  

361  327  349  326 - - - - - - - - 4.168  

CONSULTAS DE PROFISSIONAIS DE 
NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA (FONTE: DATASUS)  
3.722  4.534  3.376  4.725** - - - - - - - - 30.006  

CONSULTAS MÉDICAS NA ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA (FONTE: DATASUS)  
19.484  22.190  19.226  22.616** - - - - - - - - 290.193  
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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  
154.417*

* 
- - - - - - - - 2.773.626 

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS  
(FONTE: DATASUS)  

923  503  573  507** - - - - - - - - 54.371  

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
(FONTE: DATASUS)  

22.686  26.600 22.335  33.042** - - - - - - - - 206.446  

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  

TOH -TAXA DE OCUPAÇÃO 

HOSPITALAR (%) 
(FONTE: ESTATÍSTICA)  

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

MPH - MÉDIA DE PERMANÊNCIA 

HOSPITALAR (DIAS)  
(FONTE: ESTATÍSTICA)  

10,5 10 10,7 10,4 - - - - - - - - < 14 

IIS - ÍNDICE DE INTERVALO DE 

SUBSTITUIÇÃO (DIAS) 
(FONTE: ESTATÍSTICA)  

2,2 1,6 1,3 1,2 - - - - - - - - < 2 

IRLH - ÍNDICE DE RENOVAÇÃO DE 

LEITOS HOSPITALARES (PACIENTES POR 
LEITO POR MÊS) (FONTE: ESTATÍSTICA)  

2,3 2,3 2,4 2,5 - - - - - - - - > 3,65 

TAXA DE ABSENTEÍSMO 

(CEDIDOS/PESSOAL PRÓPRIO) 
(FONTE: SES E SESMT/IHB)  

5,8% / 
1,41%  

5,5% / 
1,28% 

7% / 1,5% 
AGD / 
1,69% 

- - - - - - - - < 6% 

PERCENTUAL DE OCORRÊNCIA DE 

GLOSAS NO SIH  
(FONTE: ESTATÍSTICA)  

0% 1,2% 0,9% -* - - - - - - - - < 1% 

PERCENTUAL DE SUSPENSÃO DE 

CIRURGIAS PROGRAMADAS  
(FONTE: CENSO CC – MAPA 

CIRÚRGICO)  

24,4% 29% 27,2% 25,3% - - - - - - - - < 15% 

TAXA DE FATURAMENTO HOSPITALAR 

(INTERNAÇÃO/AMBULATORIAL) 
(FONTE: DATASUS VIA DBSAUDE)  

19,3% / 
50,7%  

15,5% / 
41,75%  

22,7% / 
44,9% 

-* - - - - - - - - > 90% 

*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 Usuário Atendido (Pacientes

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 definição dos requisitos para a contratação e posterior 
ato convocatório para realização do processo de seleção e contratação da empresa.

Taxa de infecção de sítio cirú

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 forma a estabelecer a rotina de coleta de acordo com 
os critérios do contrato de gestão. 
apresentaram resultados de 4,8% (janeiro), 4,2% (fevereiro), 4,7% (março) e 
em abril. 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 propor ações de melhoria.

Taxa de infecção hospitalar

Relação percentual entre o número de infec
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 s
foi definida rotina de coleta em conjunto com a CCIH
quadrimestre apresentaram resultados de 7,2% (janeiro), 9,7% (fevereiro), 4,2% 
(março) e 4,4% em abril.  
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

Relação percentual entre o número de óbitos ocorrido
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 res
apresentaram taxa de 5,5% (
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ores 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 

ade ao processo de coleta e tratamento dos dados. Atualmente o 
processo está em fase de definição dos requisitos para a contratação e posterior 
ato convocatório para realização do processo de seleção e contratação da empresa.

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 
nfecção Hospitalar (CCIH) de forma a estabelecer a rotina de coleta de acordo com 
os critérios do contrato de gestão. As medições realizadas no 1º quadrimestre 
apresentaram resultados de 4,8% (janeiro), 4,2% (fevereiro), 4,7% (março) e 

iodicidade 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. Tal qual o indicador de infecção em s
foi definida rotina de coleta em conjunto com a CCIH, e as medições 
quadrimestre apresentaram resultados de 7,2% (janeiro), 9,7% (fevereiro), 4,2% 

  A periodicidade de coleta do indicador é mensal e 
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 res

% (janeiro), 3,1% (fevereiro), 4,6% (março) 

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 

ade ao processo de coleta e tratamento dos dados. Atualmente o 
processo está em fase de definição dos requisitos para a contratação e posterior 
ato convocatório para realização do processo de seleção e contratação da empresa. 

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 
nfecção Hospitalar (CCIH) de forma a estabelecer a rotina de coleta de acordo com 

s no 1º quadrimestre 
apresentaram resultados de 4,8% (janeiro), 4,2% (fevereiro), 4,7% (março) e 3,2% 

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

ções 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, 

 realizadas no 1º 
quadrimestre apresentaram resultados de 7,2% (janeiro), 9,7% (fevereiro), 4,2% 

A periodicidade de coleta do indicador é mensal e auxilia 
a CCIH no desenvolvimento planejado de ações junto à Gerência de Medicina Interna 

s 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 

e 3,9% (abril). 



 
 

Relatório Quadrimestral de Avaliação – 1.19 
Hospital de Base  

Taxa de abastecimento de medicamentos

Relação entre os medicamentos, soros, vacinas, produtos para nutrição 
enteral e parenteral, efetivamente supridos pelo IHBDF e o demandado pelas áreas 
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 medi

 

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 materiais 
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 manutenção regular, preventi
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 1º quadrimestre 
1.451 serviços de manutenção prev
10% em janeiro, fevereiro e março e resultado de 13% em abril. 
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Taxa de abastecimento de medicamentos 

Relação entre os medicamentos, soros, vacinas, produtos para nutrição 
enteral e parenteral, efetivamente supridos pelo IHBDF e o demandado pelas áreas 

istenciais. 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%  92%  93% 

Taxa de Abastecimento de medicamentos (global) 91%  78%  78% 

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, 

s seguintes resultados: 

Taxa Jan Fev Mar

Taxa de Abastecimento de OPME 96%  96%  93% 

o dos materiais hospitalares, as medições apresentaram 

Taxa Jan Fev Mar

Taxa de Abastecimento de materiais 
médicos 

91%  88%  88% 

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 1º quadrimestre 
1.451 serviços de manutenção preventiva, com taxa de manutenção preventiva de 
10% em janeiro, fevereiro e março e resultado de 13% em abril.  

Relação entre os medicamentos, soros, vacinas, produtos para nutrição 
enteral e parenteral, efetivamente supridos pelo IHBDF e o demandado pelas áreas 

Mar  Abr 

100%  100%  

93%  93%  

78%  78%  

especiais (OPME) 
dado pelas áreas assistenciais, o 

Mar  Abr 

93%  91%  

o dos materiais hospitalares, as medições apresentaram os seguintes 

Mar  Abr 

88%  82%  

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 

va e/ou corretiva. 
Esse indicador avalia o risco de desassistência decorrente da existência de 

No caso das manutenções preventivas, foram realizados no 1º quadrimestre 
entiva, com taxa de manutenção preventiva de 
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No caso das manutenções corretivas, foram realizados no 1º quadrimestre 
768 serviços de manutenção corretiva, com taxa de manutenção 
em janeiro, 5% em feverei

Leva-se em consideração o universo de 3.524 equipamentos do parque do 
hospital. 

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

Após testes de coleta e levantamento do i
preenchimento, a avaliação realizada é de que não foi possível gerar dados 
minimamente confiáveis para a geração dos valores. Tampouco com o uso
sistema atual de gestão hospit
relatórios do tipo e as bases de dados apresentam dados inconsistentes. Somente 
será possível obter as informações e gerar relatórios que apóiem na produção dos 
dados necessários para a geração do desempenho após a implantação do novo 
sistema de gestão hospitalar previsto para o início do 2º semestre.

Metas do plano de ações e melhoria

As metas do plano de ação e melhorias em sua maioria foram concluídas 
dentro do prazo no ano de 2018. Inicialmente em 2019 há via somente um prazo a 
ser cumprido, relativo à meta 2, de obtenção da Acreditação Hospitalar ONA I no 2º 
quadrimestre. A meta 7 relativa à implantação de sistema de gestão hospitalar 
ainda está em andamento com previsão para conclusão em meado
Foram solicitadas a repactuação da
UTI, que necessita de reformas estruturais para sua conclusão), da meta 26 
(conclusão da reforma do prédio administrativo, também em andamento) e da meta 
27 (realizar a contratação para a nova Subestação de Energ
Caixa Econômica Federal encontra

Com as definições relativas ao Contrato de Gestão para o IGESDF a partir de 
2019 a redefinição dos prazos dessas metas e adição de novas deve ser 
concretizada.  
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No caso das manutenções corretivas, foram realizados no 1º quadrimestre 
768 serviços de manutenção corretiva, com taxa de manutenção corretiva

fevereiro, 5,8% em março e 6% em abril.  

se em consideração o universo de 3.524 equipamentos do parque do 

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

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 atual de gestão hospitalar é possível gerar o número. O sistema não 
relatórios do tipo e as bases de dados apresentam dados inconsistentes. Somente 
será possível obter as informações e gerar relatórios que apóiem na produção dos 
dados necessários para a geração do desempenho após a implantação do novo 

tão hospitalar previsto para o início do 2º semestre. 

Metas do plano de ações e melhoria  

As metas do plano de ação e melhorias em sua maioria foram concluídas 
dentro do prazo no ano de 2018. Inicialmente em 2019 há via somente um prazo a 

tivo à meta 2, de obtenção da Acreditação Hospitalar ONA I no 2º 
. A meta 7 relativa à implantação de sistema de gestão hospitalar 

ainda está em andamento com previsão para conclusão em meado
Foram solicitadas a repactuação da meta 17 (Habilitar a integralidade dos leitos de 

, que necessita de reformas estruturais para sua conclusão), da meta 26 
(conclusão da reforma do prédio administrativo, também em andamento) e da meta 

ealizar a contratação para a nova Subestação de Energia, cujo convênio com a 
Caixa Econômica Federal encontra-se em fase de análise). 

Com as definições relativas ao Contrato de Gestão para o IGESDF a partir de 
2019 a redefinição dos prazos dessas metas e adição de novas deve ser 

  

No caso das manutenções corretivas, foram realizados no 1º quadrimestre 
corretiva de 3% 

se em consideração o universo de 3.524 equipamentos do parque do 

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

ndicador 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 

alar é possível gerar o número. O sistema não possui 
relatórios do tipo e as bases de dados apresentam dados inconsistentes. Somente 
será possível obter as informações e gerar relatórios que apóiem na produção dos 
dados necessários para a geração do desempenho após a implantação do novo 

As metas do plano de ação e melhorias em sua maioria foram concluídas 
dentro do prazo no ano de 2018. Inicialmente em 2019 há via somente um prazo a 

tivo à meta 2, de obtenção da Acreditação Hospitalar ONA I no 2º 
. A meta 7 relativa à implantação de sistema de gestão hospitalar 

ainda está em andamento com previsão para conclusão em meados deste ano. 
17 (Habilitar a integralidade dos leitos de 

, que necessita de reformas estruturais para sua conclusão), da meta 26 
(conclusão da reforma do prédio administrativo, também em andamento) e da meta 

, cujo convênio com a 

Com as definições relativas ao Contrato de Gestão para o IGESDF a partir de 
2019 a redefinição dos prazos dessas metas e adição de novas deve ser 
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Avaliação geral e conclusões

O ano de 2019 começou marcando importante passo rumo 
modelo de gestão adotado pelo IHB, que em janeiro, teve seu e
a votação do projeto de lei que criou o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do 
Distrito Federal (IGESDF). O IGESDF, além do Hospital de Base, gerenciará o Hospital 
Regional de Santa Maria e as 6 Unidades de Pronto

Como pode se observar com os resultados do 1º quadrimestre, o Hospital de 
Base vem consolidando sua gestão, ajustando seus processos e oferecendo serviço 
de qualidade à população do DF, com crescente aumento de produção. O principal 
desafio agora será replicar esses processos nas novas unidades integrantes do 
IGESDF, que em sua essência, possuem características de atuação e atendimento 
diferenciadas. Mais uma vez, será necessário um período de adaptação e 
maturação das ferramentas de gestão e ações m

Quanto ao Hospital de Base, referência para a rede de saúde e ainda, em 
excelência em gestão, os desafios continuam. O salto de qualidade e desempenho 
que o hospital apresentou em 2018 são inegáveis. Melhor atendimento, maior 
capacidade de produção, abastecimento adequado, reformas e obras realizadas, 
aquisição de equipamentos modernos, manutenção de equipamentos outrora 
inoperantes, contratação de pessoal qualificado, treinamento e qualificação das 
equipes de trabalho, planejam
estruturantes foram observadas ao longo de 2018. A partir deste ano de 2019, 
novas ações serão executadas, serviços importantes voltarão à ativa e novos 
serviços serão implementados de forma a permitir um segundo sa
desempenho, confirmando ainda mais o poder que o modelo adotado tem de 
entregar resultados e, ainda mais qualidade no atendimento à população do Distrito 
Federal que necessita de atendimento qualificado e acolhedor. 

O Hospital de Base será um 
das novas unidades ao modelo de gestão e mais, para os outros estados da 
federação que já visitam o hospital para conhecer nosso modelo de sucesso.
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Avaliação geral e conclusões  

O ano de 2019 começou marcando importante passo rumo à consolidação do 
modelo de gestão adotado pelo IHB, que em janeiro, teve seu escopo ampliado com 
a votação do projeto de lei que criou o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do 
Distrito Federal (IGESDF). O IGESDF, além do Hospital de Base, gerenciará o Hospital 
Regional de Santa Maria e as 6 Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) 

Como pode se observar com os resultados do 1º quadrimestre, o Hospital de 
Base vem consolidando sua gestão, ajustando seus processos e oferecendo serviço 
de qualidade à população do DF, com crescente aumento de produção. O principal 

rá replicar esses processos nas novas unidades integrantes do 
IGESDF, que em sua essência, possuem características de atuação e atendimento 
diferenciadas. Mais uma vez, será necessário um período de adaptação e 
maturação das ferramentas de gestão e ações melhoria a serem implantadas.

Quanto ao Hospital de Base, referência para a rede de saúde e ainda, em 
excelência em gestão, os desafios continuam. O salto de qualidade e desempenho 
que o hospital apresentou em 2018 são inegáveis. Melhor atendimento, maior 
apacidade de produção, abastecimento adequado, reformas e obras realizadas, 

aquisição de equipamentos modernos, manutenção de equipamentos outrora 
inoperantes, contratação de pessoal qualificado, treinamento e qualificação das 
equipes de trabalho, planejamento estratégico e diversas 
estruturantes foram observadas ao longo de 2018. A partir deste ano de 2019, 
novas ações serão executadas, serviços importantes voltarão à ativa e novos 
serviços serão implementados de forma a permitir um segundo sa
desempenho, confirmando ainda mais o poder que o modelo adotado tem de 
entregar resultados e, ainda mais qualidade no atendimento à população do Distrito 
Federal que necessita de atendimento qualificado e acolhedor.  

O Hospital de Base será um benchmark para o próprio IGESDF na integração 
das novas unidades ao modelo de gestão e mais, para os outros estados da 
federação que já visitam o hospital para conhecer nosso modelo de sucesso.

consolidação do 
scopo ampliado com 

a votação do projeto de lei que criou o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do 
Distrito Federal (IGESDF). O IGESDF, além do Hospital de Base, gerenciará o Hospital 

Atendimento (UPA) do DF. 

Como pode se observar com os resultados do 1º quadrimestre, o Hospital de 
Base vem consolidando sua gestão, ajustando seus processos e oferecendo serviço 
de qualidade à população do DF, com crescente aumento de produção. O principal 

rá replicar esses processos nas novas unidades integrantes do 
IGESDF, que em sua essência, possuem características de atuação e atendimento 
diferenciadas. Mais uma vez, será necessário um período de adaptação e 

elhoria a serem implantadas. 

Quanto ao Hospital de Base, referência para a rede de saúde e ainda, em 
excelência em gestão, os desafios continuam. O salto de qualidade e desempenho 
que o hospital apresentou em 2018 são inegáveis. Melhor atendimento, maior 
apacidade de produção, abastecimento adequado, reformas e obras realizadas, 

aquisição de equipamentos modernos, manutenção de equipamentos outrora 
inoperantes, contratação de pessoal qualificado, treinamento e qualificação das 

 outras ações 
estruturantes foram observadas ao longo de 2018. A partir deste ano de 2019, 
novas ações serão executadas, serviços importantes voltarão à ativa e novos 
serviços serão implementados de forma a permitir um segundo salto de 
desempenho, confirmando ainda mais o poder que o modelo adotado tem de 
entregar resultados e, ainda mais qualidade no atendimento à população do Distrito 

para o próprio IGESDF na integração 
das novas unidades ao modelo de gestão e mais, para os outros estados da 
federação que já visitam o hospital para conhecer nosso modelo de sucesso.
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