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Apresentação 

Este Relatório Anual de Avaliação do Contrato de 

Gestão, versão 2019, referente ao Hospital de Base do Distrito Federal 

ilustra um quadro geral, embora com algumas pendências relacionadas 

ao esforço e trabalho realizado ao longo do ano de 2019, a fim de 

aperfeiçoar e consolidar um modelo de gestão com o principal 

objetivo: prover a população atendida pelo Hospital de Base de Brasília 

com serviços da mais alta qualidade. 

O não apontamento de algumas informações se deve ao 

fato de que muitas ações fogem ao escopo deste relatório e não seria 

possível retratar aqui todas as ações desenvolvidas durante o ano de 

2019, com o propósito de ajudar a saúde de milhares de cidadãos 

atendidos no HBDF. 

Nesse sentido, cientes dos avanços, sabemos que muito 

ainda precisa e será feito para a consolidação da missão do IGESDF 

frente à gestão desse estabelecimento de saúde da Rede de Atenção 

da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 

 

Introdução 

Este relatório está dividido em três partes principais. A 

primeira apresenta informações gerais sobre a estruturação do quadro 

de pessoal do Hospital de Base, incluindo o número de contratados no 

período e a absorção de mão de obra oriunda da Secretaria de Saúde 

do Distrito Federal (SES/DF).  

A segunda parte retrata os temas referentes à gestão 

financeira e contábil do hospital no ano de 2019, revelando os dados 

relativos aos gastos e investimentos no período, os recursos concedidos 

por meio das emendas parlamentares e os saldos bancários.  

As metas de produção, de desempenho e de plano de 

ação e melhoria, bem como os indicadores estabelecidos no Terceiro 
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Termo Aditivo ao Contrato de Gestão são apresentadas e analisados na 

terceira parte desse relatório.  

Por fim, apresentam-se comentários gerais dos resultados 

apurados e as ações desenvolvidas no período, para constante 

aperfeiçoamento do desempenho do IGESDF. 

 

Gestão de Pessoas 

A Superintendência de Pessoas do IGESDF é responsável 

por captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos 

seus colaboradores. A área regulamenta a relação entre o empregador 

e o empregado com a  aplicação de leis trabalhistasque garantem a 

sustentabilidade do serviço.  

No ano de 2019, em concordância com manual de 

contratação de pessoal próprio, o IGESDF realizou o maior processo 

seletivo do Distrito Federal, que contemplou 2.420 vagas efetivas e 368 

cadastros reservas. 

Em 2019, foi desenvolvido o Programa de Gestão do 

Desempenho, baseado no modelo de Gestão por Competências. Esse 

modelo visa motivar o profissional e aprimorar as suas competências.  

O programa é um importante instrumento de 

desenvolvimento profissional, pois identifica a necessidade de  

treinamento, promoção e sucessão. Além disso, conhecer os 

conhecimentos, habilidades e atitudes - CHA dos colaboradores é uma 

prática essencial para tirar as estratégias do papel e proporcionar o 

cumprimento de metas e objetivos da organização.  

Os treinamentos realizados possuem a finalidade 

deaperfeiçoar os aspectos comportamentais do colaborador, 

promovendo o seu desenvolvimento pessoal e profissional dentro da 

área de atuação. Somado a isso, as ações realizadas pelos profissionais 

devem estar alinhadas à missão e aos valores institucionais: excelência, 
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espírito de corpo, transparência, respeito à dignidade humana e 

segurança. 

O IGESDF incentiva as ações de prevenção, promoção 

do bem-estar e qualidade de vida do colaborador. Além disso, são 

realizados os exames médicos ocupacionais e de rondas periódicas em 

todos os setores das unidades, para o monitoramento dos riscos em que 

os colaboradores estão expostos.  

Também,o IGESDF conta com o programa de PCDs, que 

preza pela inclusão e valorização da diversidade, por meio da 

efetivação dos capacitandos que são integrados ao perfil de atuação 

profissional requisitado pelo IGESDF. O programa também visa o 

desenvolvimento dos gestores do instituto, a fim de que esses ofereçam 

o apoio necessário aos colaboradores PCDs contratados. 

 

Gestão Financeira e Contábil 

As informações relacionadas à Gestão Financeira e 

Contábil do Hospital de Base serão informadas neste relatório anual de 

avaliação, contendo uma análise clara e objetiva sobre o assunto 

abordado. 

 

Análises Financeiras e Gerenciais 

 

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito 

Federal - IGESDF possui, atualmente, as seguintes contas bancárias para 

movimentar seus recursos financeiros: 

- BRB 215-009.647-6 

- BRB 215-009.538-0 

Durante o exercício de 2019, as transferências financeiras 

provenientes do Contrato de Gestão nº 001/2018 SES-DF estão 

discriminados na Tabela 1 abaixo: 
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Tabela 1– Repasses totais 

Competência 

 

Data Contrato 

Gestão 

 

Data 

Efetivação 

Repasse 

Dias 

Atraso 

 

Valor R$ 

 

Janeiro 07/01/2019 05/02/2019 29 R$ 23.890.061,92 

Fevereiro 07/02/2019 01/03/2019 22 R$ 20.993.103,11 

Março 07/03/2019 28/03/2019 21 R$ 25.112.894,28 

Abril 05/04/2019 12/04/2019 7 R$ 25.392.911,11 

Maio 07/05/2019 17/06/2019 41 R$ 24.667.810,82 

Junho 07/06/2019 27/06/2019 20 R$ 35.343.505,28 

Julho 07/07/2019 17/07/2019 10 R$ 29.851.920,98 

Agosto 07/08/2019 28/08/2019 21 R$ 34.869.436,41 

Setembro 06/09/2019 27/09/2019 21 R$ 37.263.098,80 

Outubro 07/10/2019 31/10/2019 24 R$ 35.080.449,10 

Novembro 07/11/2019 21/11/2019 14 R$ 30.248.838,11 

Dezembro 06/12/2019 19/12/2019 13 R$ 43.698.698,00 

 

Como pode ser observado, em todos os meses, os 

repasses provenientes da Secretaria de Saúde do DF foram efetuados 

com atraso e certa imprevisibilidade de valores.  

Por sua vez, o Terceiro Termo Aditivo do Contrato de 

Gestão estabelece, no seu Anexo VI, que as parcelas mensais deverão 

ser repassadas até o 5º dia útil de cada mês, conforme disposto na 

cláusula décima segunda, inciso V. 

Desse modo, os repasses deveriam ter sido efetuados na 

modalidade de fomento ou antecipação, no entanto, todas as 

parcelas excederam a data prevista. Isto impactou e continua trazendo 

impactos significativos para a gestão financeira e a operação do 

IGESDF. 

Com a finalidade de garantir a maximização dos recursos 

e o controle dos saldos, os valores recebidos são aplicados 

financeiramente em aplicações com disponibilidade imediata, sendo os 
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resgates realizados de acordo com a necessidade de liquidação dos 

compromissos assumidos. 

No que tange ao repasse financeiro líquido ao Hospital 

de Base do Distrito Federal, a Tabela 2 abaixo mostra os valores 

discriminados: 

Tabela 2 - Repasses HBDF 

Competência 
Data Contrato 

Gestão 

Data Efetivação 

Repasse 

Dias 

Atraso 
Valor R$ 

Janeiro 07/01/2019 05/02/2019 29 R$ 23.890.061,92 

Fevereiro 07/02/2019 01/03/2019 22 R$ 20.993.103,11 

Março 07/03/2019 28/03/2019 21 R$ 25.112.894,28 

Abril 05/04/2019 12/04/2019 7 R$ 25.392.911,11 

Maio 07/05/2019 17/06/2019 41 R$ 23.031.911,78 

Junho 07/06/2019 27/06/2019 20 R$ 25.761.197,13 

Julho 07/07/2019 17/07/2019 10 R$ 24.839.809,74 

Agosto 07/08/2019 28/08/2019 21 R$ 27.456.283,27 

Setembro 06/09/2019 27/09/2019 21 R$ 28.070.201,84 

Outubro 07/10/2019 31/10/2019 24 R$ 27.651.300,07 

Novembro 07/11/2019 21/11/2019 14 R$ 23.757.924,03 

Dezembro 06/12/2019 19/12/2019 13 R$ 28.534.335,54 

 

Saldos Bancários 

 

Os saldos bancários emitidos em 31/12/2019 estão 

apresentados abaixo: 

Tabela 3 - Saldos Bancários 
Conta Tipo Saldoem 31/12/2019 

215-0096476 ContaCorrente                        77.777,91  

215-0095380 ContaCorrente                  2.349.703,42  

 Saldo conta corrente                  2.427.481,33  

Conta Tipo Saldoem 31/12/2019 

215-0096476 Aplicação                        31.137,02  

215-0095380 Aplicação                21.252.188,55  

 Saldo aplicação                21.283.325,57  

Saldo final em 31/12/2019                23.710.806,90  
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Custeio 

Na análise econômica da execução do Contrato de 

Gestão nº 001/2018 SES-DF, para o período de janeiro a dezembro, os 

valores executados ficaram dentro dos limites financeiros previstos no 

Anexo VI do Contrato de Gestão, discriminados abaixo: 

Tabela 4 - Custeio 

Mês Custeio Pessoal Total 

Janeiro 15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25 

Fevereiro 15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25 

Março 15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25 

Abril 15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25 

Maio 15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25 

Junho 15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25 

Julho 15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25 

Agosto 15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25 

Setembro 15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25 

Outubro 15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25 

Novembro 15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25 

Dezembro 15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25 

TOTAL 180.645.287,04 421.505.667,96 602.150.955,00 

 

Premissas que devem ser assumidas para análise dos 

gráficos:  

1) Os valores estão expressos em milhares de reais; 

2) Os valores apresentados neste relatório referentes ao 

repasse da SES, representam os descontos realizados de 

custeio de servidores públicos, contratos e convênios 

vigentes e de responsabilidade da SES/DF; 

3) Quando não disponibilizado, o detalhamento do 

desconto de custeio foi considerado o custo no grupo de 

Despesas Gerais; 

4) Os gastos que não foram possíveis de alocar 

diretamente à unidade de saúde, foi atribuído à unidade 

HB, inclusive aqueles relacionados ao IGESDF; 

5) As contratações realizadas diretamente pelo IGESDF, 

deixando de demandá-las à SES/DF, enseja em uma 
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redução gradual dos valores de descontos aplicados ao 

longo dos meses; 

6) Materiais de Consumo: grupo de despesas 

composto por elementos despesas como Medicamentos, 

Produtos para Saúde, Material para Reabilitação - OPME 

e Material Laboratorial como os mais representativos; 

7) Serviços de Terceiros: grupo de despesas composto 

por elementos de despesas como Infraestrutura em TI e 

Gestão de Sistemas; Serviço de Fornecimento de 

Alimentação PJ; Serviços de Limpeza e Conservação e 

Serviços de Radiologia e Imagem como os mais 

representativos; e 

8) Despesas Gerais: grupo de despesas composto por 

elementos de despesas como Cessão de direito de Uso 

de Software, Materiais Gráficos entre outros. 

 

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA (DFC) 

Premissas que devem ser assumidas para análise do DFC 

das unidades: 

1) O valor líquido é resultado do valor bruto a ser 

repassado que consta no anexo I ao VIII, do Terceiro 

Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2018 SES/DF – 

IGESDF, item VI - CRONOGRAMA ANUAL DE 

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, descontado 

o custeio com pessoal cedido pela SES/DF (Servidores SES) 

e o Custeio referente ao contratos vigentes pela SES/DF; 

2) O valor efetivamente recebido em cada mês a título 

de repasse SES/DF está demonstrado no fluxo de caixa do 

HRSM e UPAs pelo respectivo valor líquido apontado no 

extrato de repasse do mês. A diferença entre o valor 
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efetivamente recebido em cada mês e o valor informado 

para o HRSM e UPAs está informado no DFC do HB; e 

3) Dessa forma, o repasse previsto no contrato de 

gestão deduzido do custeio de pessoal cedido 

(Servidores SES/DF) somado ao desconto de custeio dos 

contratos vigentes pela SES/DF, em determinado mês 

pode ser superior ao valor de repasse previsto. Isso 

significa que a unidade teve um fluxo de caixa negativo, 

sendo necessário utilizar recursos destinados a outras 

unidades para a operação daquela unidade com 

resolubilidade. 

 

Fluxo de Caixa 

 

As entradas e saídas de recursos do Hospital de Base 

estão representadas na tabela abaixo: 
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Tabela 5 - Fluxo de Caixa 
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Custo Total 

 

A Figura1representa o custo total do Hospital de Base 

durante o período de janeiro a dezembro de 2019. A análise do gráfico 

de custo total revela que, o limite de gasto manteve-se dentro do limite 

determinado pelo contrato de gestão no 1º semestre.  

No 2º semestre, exceto em agosto/2019, verifica-se que o 

custo total foi superior ao limite definido no contrato. O resultado 

consolidado do período demonstra que o custo total da unidade HBDF 

foi superior em 7,70% em relação a meta do contrato de gestão. Na 

análise deste resultado é relevante considerar o disposto na 4ª premissa. 

 

Figura 1 - Custo Total do Hospital de Base (em milhares) 

 
Custo com Pessoal 

 

A Figura 2representa o custo com pessoal da unidade 

HBDF durante o período de janeiro a dezembro de 2019. A análise do 

gráfico de custeio com pessoal revela que, exceto nos meses de julho e 

dezembro – meses de pagamento da folha de 13º salário, o custo 

comportou-se dentro do limite da meta definida no contrato de gestão. 

Na análise consolidada do período o custo de pessoal 

representou 67,71% do custeio total, sendo resultado do custo com 
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pessoal no ano de 2019 de R$ 407.743.237,90 dividido pelo valor do 

repasse anual destinado ao HBDF de R$ 602.150.954,22.  

Os descontos relativos ao custeio com pessoal cedido 

tiveram uma variação negativa aproximada de R$2 MI, já o custo com 

pessoal celetista teve um aumento progressivo durante todo o período, 

iniciando o ano em R$6,8 MI em maio e terminando em R$19,6 MI em 

dezembro. 

 

Figura 2 - Custo com Pessoal do Hospital de Base (em milhares) 

 

 

Material de Consumo 

 

A Figura 3 representa o custo com materiais de consumo 

da unidade HBDF durante o período de janeiro a dezembro de 2019. 

Pela análise do gráfico, verifica-se um aumento expressivo a partir de 

junho explicado, em parte, pelo valor computado de custos que 

atualmente não são possíveis de serem atribuídos diretamente às 

demais unidades.  
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Figura 3 - Material de Consumo do Hospital de Base (em milhares) 

 

 

Serviços de Terceiros 

 

A Figura 4 representa o custo com serviços de terceiros 

da unidade HBDF durante o período de janeiro a dezembro de 2019. O 

gráfico apresenta um aumento progressivo com os custos referentes aos 

serviços de terceiros. É essencial lembrar da 4ª premissa quando da 

análise do comportamento do grupo de despesa.  

 

Figura 4 - Serviços de Terceiros (em milhares) 
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Despesas Gerais 

 

A Figura 5 representa o custo com Despesas Gerais da 

unidade HBDF durante o período de janeiro a dezembro de 2019. É 

importante considera a 3ª premissa na análise do comportamento das 

despesas que compõem o grupo no decorrer do ano.  

 

Figura 5 - Despesas Gerais 

 

 

Investimentos 

 

Ao longo de 2019, foram realizados diversos investimentos 

no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), 

conforme tabela abaixo: 

Tabela 6 - Investimentos 

Mês Bem Fornecedor Valor 

jan/19 Otoscópios Macrosul R$ 5.352,00 

jan/19 Balança digital antropometrica Asthamed R$ 16.211,21 

jan/19 Nasofibroscópioflexivel Progmed R$ 25.000,00 

jan/19 Pinça karlstorz H strattner R$ 41.367,46 

jan/19 Central de monitorização São bernardo R$ 47.700,00 

jan/19 Cadeiras giratórias Workstation R$ 50.000,00 

jan/19 Ventilometros Aamed R$ 144.000,00 

jan/19 Marcapasso externo Infinity medical R$ 16.163,00 

fev/19 2 moitores de radiação Mra R$ 17.540,00 

 -

 500,0

 1.000,0

 1.500,0

 2.000,0

 2.500,0

 3.000,0

Total SES IGES



 

5 
 

 RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 2019 – HOSPITAL DE BASE 

 

fev/19 Aparelhos de ar condicionado Arff R$ 53.966,51 

fev/19 Balcão p.s. e ambulatório Mac R$ 73.810,00 

fev/19 
Oxímetro, foco cirúrgico auxiliar, 

estetoscopio, esfigmo, laringo 
Raphael R$ 75.298,10 

fev/19 
7 câmaras de conservação e 2 

cardioversores 
Diversamed R$ 142.140,00 

fev/19 

Óticas e nasofibroscópio 

ultrafino flexível (endoscópio 

rígido e flexível) 

H strattner R$ 162.141,55 

fev/19 Tubo de raio x p/ tomógrafo Ge healthcare R$ 315.000,00 

fev/19 Tubo de raio x p/ tomógrafo Siemens R$ 346.328,08 

fev/19 Marcapasso e cardioversor Medtronic R$ 469.143,01 

fev/19 8 torres de endoscopia Olympus R$ 2.053.760,00 

mar/19 Videobroncoscópio Olympus R$ 47.490,00 

abr/19 Motores odontológicos Jjgc R$ 40.899,95 

abr/19 Refrigedradores Indrel R$ 49.000,00 

abr/19 Cadeira de rodas Jaguaribe R$ 209.880,00 

mai/19 Bateria, carregador, serra sagital Labbbraun R$ 102.942,52 

jun/19 
Multifuncional plotter 

hpdesignjet postscript t2530 
Portdistrib. R$ 34.913,26 

jun/19 
Cadastrador biométrico 

idemiamd rep evo v3 
Madis com. Serv. R$ 73.800,00 

jun/19 Cadeira de rodas Jaguaribe R$ 57.420,00 

jun/19 Cadeira de rodas Jaguaribe R$ 47.520,00 

jun/19 Multifuncional plotter hp Port R$ 31.900,00 

jun/19 Painel pantográfico 
Paulo roberto 

me 
R$ 3.100,00 

jun/19 Compressor ar mini 12 Ferragens distrital R$ 395,00 

jul/19 Monitor dell de 22" Dell R$ 35.750,00 

jul/19 Monitor dell de 22" Dell R$ 35.750,00 

jul/19 Monitor dell de 22" Dell R$ 35.750,00 

jul/19 Monitor dell de 22" Dell R$ 35.750,00 

jul/19 Microcmputadordell Dell R$ 209.209,44 

jul/19 Carro maca fowler hidráulico Medi saúde R$ 145.200,00 

ago/19 Microcmputadordelloptiple Dell R$ 209.209,44 

ago/19 Microcmputadordelloptiple Dell R$ 209.209,44 

ago/19 Microcmputadordelloptiple Dell R$ 204.850,91 

ago/19 Microcmputadordelloptiple Dell R$ 37.159,08 

ago/19 
Cadeira de rodas (banho) 

obeso 
Speed R$ 63.025,00 

set/19 
Mios - GERADOR UNIVERSAL DE 

CORRENTE 

VISURI 

COMERCIO 
R$ 20.000,00 

set/19 Estante de aco Vitalmedica R$ 27.560,00 

out/19 
Videorinolaringoscópioetovalvul

a 
Olympus R$ 53.921,57 

out/19 Sistema de ultrasomepiq 5 Philips R$ 467.500,00 
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out/19 Transdutor linear l 12-3 Philips R$ 18.232,74 

out/19 
Camera dome 1mp ir 20m 

2.6mm 

Cl serviços 

tecnológicos 
R$ 92.614,95 

out/19 
Balunpowerestatico de video 16 

canais vbp a16c 

Cl serviços 

tecnológicos 
R$ 33.881,66 

out/19 
Cadeira de rodas (banho) 

adulto 
Speed R$ 59.874,00 

nov/19 
Cadeira giratória concha única, 

com rodízio, cor azul 
Workstation R$ 71.630,00 

nov/19 
Cadeira giratória concha única, 

com rodízio, cor azul 
Workstation R$ 69.540,00 

nov/19 Beliche metálico tipo militar Medlife R$ 104.030,00 

nov/19 Mesa instrumental inox Nicovida R$ 3.584,00 

nov/19 Roteador wifi cisco rv130w Oficina dos bits R$ 3.786,40 

nov/19 Cadeira empilhavel fixa Fk grupo R$ 246.365,71 

nov/19 Cadeira giratória com rodizio Fk grupo R$ 25.062,48 

nov/19 Mocho alto com encosto Fk grupo R$ 221.924,90 

dez/19 
Videorinolaringoscópioetovalvul

a 
Olympus R$ 53.921,57 

dez/19 
Carrinho de emergência em 

polímero/abs 
Lanco R$ 19.047,65 

dez/19 Estante em inox grande Lanco R$ 185.714,29 

dez/19 Estante em inox média Lanco R$ 162.095,24 

dez/19 Estante em inox pequena Lanco R$ 274.285,71 

dez/19 Porta hamper em acoiox Lanco R$ 164.584,38 

dez/19 
Carrinho para transporte de 

material esterelizado 
Lanco R$ 18.717,66 

dez/19 
Suporte de soro inox regulável 

com rodízio 
Medi saúde R$ 15.760,00 

dez/19 
Cadeira de rodas (banho) 

adulto 
Speed R$ 59.874,00 

TOTAL R$ 8.448.553,87 

 

Os investimentos foram realizados utilizando-se do recurso 

destinado ao custeio, somando o valor de R$ 8.448.553,87 (oito milhões, 

quatrocentos e quarenta e oito mil quinhentos e cinquenta e três reais e 

oitenta e sete centavos). 

Apesar dos esforços realizados, a mudança de sistema 

ainda está em processo de consolidação. Dessa forma, ainda não foi 

possível estabelecer com acuidade para onde foi definido cada ação 

de investimento, visto que muitas vezes as aquisições se destinam a mais 

de uma unidade. 
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Não obstante, já foram tomadas as medidas necessárias 

para que, mesmo antes do estabelecimento pleno do novo sistema de 

informática, cada investimento seja alocada por meio de códigos que 

favorecerão a indicação sobre qual unidade de saúde está recebendo 

o respectivo investimento. 

 

Emendas Parlamentares 

 

O valor efetivamente transferido para o HBDF associado 

aos valores de Emendas Parlamentares, totalizou o valor de R$ 

1.000.000,00 (Um milhão, de reais) durante o exercício de 2019. Trata-se 

da Emenda Parlamentar 05051.01 Programa de Trabalho: 

10.302.6202.3467.0017 do Parlamentar Juarezão para aquisição de 

equipamentos para o Instituto. As emendas associadas a Média e Alta 

Complexidade (MAC) não fizeram parte dos recursos transferidos ao 

IGESDF. 

 

Acompanhamento das Metas 

 

Em 27 de maio de 2019, foi assinado o Terceiro Termo 

Aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2018 firmado entre a SES/DF e o 

IGESDF. A partir dessa data, conforme cláusula terceira do referido 

termo, o IGESDF passou a gerir 06 (seis) Unidades de Pronto Atendimento 

24 horas -UPAs do Distrito Federal e o Hospital Regional de Santa Maria - 

HRSM.  

Diante disso, foram contratualizadas as metas de 

produção e as metas de plano de ação e melhoria, avaliadas desde a 

vigência do contrato. Além disso, também foram pactuados os 

indicadores de desempenho a serem sistematizados e mensurados no 

hospital.  
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Neste relatório, são apresentados esses 03 (três) grupos de 

metas: metas de produção, metas de indicadores de desempenho e 

metas do plano de ação e melhoria.  

Os indicadores são apresentados mensalmente, 

considerando todo o ano 2019. Os resultados apurados são atestados e 

justificados tecnicamente pelas áreas competentes, com vistas a 

analisar detalhadamente as informações hospitalares. 

 

Metas de produção 

 

Esse capítulo retrata as Metas de Produção 

contratualizadas no Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 

001/2018 SES-DF, alusivas aos serviços assistenciais. O acompanhamento 

das metas de produção contribui na definição de ações alinhadas à 

missão e aos valores do IGESDF, fortalecendo o papel assistencial do 

Hospital de Base na Rede de Atenção à Saúde do Distrito Federal.  

Nesse contexto, o instrumento contratual define as 

atividades assistenciais a serem realizadas, médicas e não médicas, 

bem como os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. Nesse 

capítulo, são apresentados os números extraídos dos sistemas oficiais do 

Ministério da Saúde, disponíveis no Departamento de Informática do SUS 

– DATASUS, bem como os dados registrados no sistema de informação 

utilizado no hospital.  

De acordo com o contrato, a maioria dos indicadores de 

produção utiliza as bases oficiais do DATASUS como fontes de 

apuração, com exceção da produção cirúrgica, que adota como 

base de extração o sistema de informação de gestão hospitalar.  

Até 22 de agosto de 2019, o sistema de informação 

usado no hospital foi o Trakcare; a partir dessa data, houve a 

implantação de um novo sistema de gestão: MV Soul Produção. Para 

garantir maior confiabilidade e veracidade das informações 

hospitalares, alguns relatórios emitidos pelo novo sistema estão em fase 
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de avaliação, adequação e validação pelas áreas assistenciais em 

conjunto com a Superintendência de Tecnologia da Informação.  

Os dados extraídos no DATASUS referem-se à produção 

faturada por mês de processamento, sem desconsiderar o período de 

três meses disponíveis para a correção das críticas (glosas) identificadas. 

Diante disso, em alguns meses, parte da produção faturada pode 

contemplar informações de meses anteriores, refletindo alguns picos na 

série histórica do ano. 

Os gráficos mostram a produção mensal, cujos resultados 

são comparados à meta anual. A análise é linear, sendo dividido o valor 

da meta em igual proporção para cada mês. 

Em resumo, as metas lineares não consideram as 

particularidades, eventos e tendências sazonais, que podem inferir no 

desempenho do período avaliado. 

 

Internações Cirúrgicas 

 

O número de internações cirúrgicas refere-se à 

quantidade de pacientes pré pós-cirúrgicos internados no Hospital de 

Base no período de janeiro a dezembro de 2019.  

A meta anual estipulada no Terceiro Termo Aditivo do 

Contrato de Gestão nº 001/2018 SES-DF é de 10.267 internações 

cirúrgicas. Considerando os resultados apresentados no Sistema de 

Informação Hospitalar (SIH) do DATASUS, o Hospital de Base atingiu 97% 

da meta anual. 

A Figura 6 apresenta a série histórica das internações 

cirúrgicas faturadas no ano 2019: 
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Figura 6 - Internações Cirúrgicas 

 
Extraído de: SIH/Datasus 

 

No ano 2019, foram faturadas 9.923 internações cirúrgicas 

no Hospital de Base, representando 40% do total de internações 

faturadas no ano. Em média, a produção foi de 827 internações por 

mês, com pico em agosto e uma queda considerável no mês de 

setembro.  

Em agosto, ocorreu a transição do sistema de informação 

de gestão hospitalar. Antes da implantação do MV Soul Produção (em 

22/08/2019), foi realizada uma força tarefa, unindo esforços da equipe 

de faturamento e equipe assistencial, para o processamento das 

informações registradas no antigo sistema Trakcare.  

Razoavelmente, a queda da produção faturada em 

setembro pode ser justificada pela mudança do sistema de informação 

somada ao período de adaptação sinalizado pelas áreas assistenciais.  

Em que pese às mudanças enfrentadas no ano corrente, 

vale destacar o aumento de 13,7% em relação à quantidade de 

internações cirúrgicas apuradas no ano 2018, que totalizou 8.727 

internações cirúrgicas.  

Com a finalidade de aumentar o desempenho e a 

qualidade da assistência, o Núcleo de Gestão de Leitos realizou 
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algumas iniciativas durante o ano: a implementação da nova 

ferramenta online para a realização das rondas nas enfermarias; a 

estruturação da rotina e atribuições do núcleo; a implantação da 

ferramenta BI do painel de gestão de leitos e a adesão ao novo perfil 

profissional denominado “Enfermeira Navegadora” no quadro de 

colaboradores do hospital.  

Essas ações evitam a ociosidade nos leitos de enfermaria 

e reduzem o tempo médio de permanência nas unidades de pronto-

socorro e internação.  

 

Internações Clínicas 

 

Nesse indicador, a meta anual estipulada no Terceiro 

Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2018 SES-DF é de 16.741 

internações clínicas. Considerando os resultados apresentados no 

Sistema de Informação Hospitalar- SIH do DATASUS, o Hospital de Base 

atingiu 84% da meta anual definida. 

A Figura 7 apresenta a série histórica das internações 

clínicas faturadas no período avaliado: 

 

Figura 7 - Internações Clínicas 

 
Extraído de: SIH/Datasus 
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No ano 2019, foram faturadas 14.038 internações clínicas 

no Hospital de Base, representando 57% do total de internações 

faturadas no ano. Em média, a produção foi de 1.170 internações por 

mês, com pico em agosto e uma queda considerável no mês de 

setembro.  

Em agosto, ocorreu a transição do sistema de informação 

de gestão hospitalar. Antes da implantação do MV Soul Produção (em 

22/08/2019), foi realizada uma força tarefa, unindo esforços da equipe 

de faturamento e equipe assistencial, para o processamento das 

informações registradas no antigo sistema Trakcare.  

Assim como para as internações cirúrgicas, a queda da 

produção faturada em setembro pode ser justificada pela mudança do 

sistema de informação, somada ao período de adaptação sinalizado 

pelas áreas assistenciais. Não menos importante, em novembro de 2018, 

houve a saída da especialidade pediatria que, consequentemente, 

impactou na produção de internações clínicas no ano 2019.  

Com a finalidade de aumentar o desempenho e a 

qualidade da assistência, o Núcleo de Gestão de Leitos realizou 

algumas iniciativas no ano: a implementação da nova ferramenta 

online para a realização das rondas nas enfermarias; a estruturação da 

rotina e atribuições do núcleo; a implantação da ferramenta BI do 

painel de gestão de leitos e a adesão ao novo perfil profissional 

denominado “Enfermeira Navegadora” no quadro de colaboradores 

do hospital.   

Essas ações evitam a ociosidade nos leitos de enfermaria 

e reduzem o tempo médio de permanência nas unidades de pronto-

socorro e internação. 

 

Cirurgias Totais 
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O indicador cirurgias totais contempla as cirurgias 

programadas e não programadas, conforme pactuado no Terceiro 

Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2018 SES-DF.  

As cirurgias programadas compreendem dois tipos de 

cirurgias: eletiva e extra mapa. Em contrapartida, as cirurgias não 

programadas referem-se às cirurgias de urgência e emergência.  

De acordo com o parecer nº 006/2015, do Conselho 

Federal de Medicina, as cirurgias eletivas referem-se ao tratamento 

cirúrgico proposto, cuja realização pode aguardar ocasião propícia. As 

cirurgias de urgência são relativas ao tratamento cirúrgico que requer 

pronta atenção e deve ser realizado dentro de 24 horas a 48 horas. Em 

relação ás cirurgias de emergência, o tratamento cirúrgico requer 

atenção imediata por se tratar de uma situação mais crítica.  

Por sua vez, as cirurgias extra mapa são aquelas possíveis 

de serem realizadas, após a finalização de todas as cirurgias eletivas 

contidas no mapa cirúrgico oficial.   

A fim de garantir a confiabilidade e veracidade das 

informações hospitalares, a unidade do centro cirúrgico realizou a 

revisão de toda a produção do ano 2019, fazendo uma minuciosa 

conferência das fichas cirúrgicas de cada paciente e da base de 

dados alimentada pela área. Essa revisão corroborou na atualização 

dos resultados mensais apurados durante o ano, gerando o aumento 

da produção.  

No referido Termo Aditivo, a meta anual definida para 

esse indicador é de 9.922 cirurgias. Portanto, o centro cirúrgico do 

Hospital de Base superou meta anual com uma variação de 17%.   

Os dados apresentados na figura 8 foram extraídos de um 

controle interno formalizado, revisado e atestado pela chefia do centro 

cirúrgico. 

 



 

14 
 

 RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 2019 – HOSPITAL DE BASE 

 

Figura 8 - Cirurgias Totais 

 
Extraído de: base de dados - Centro Cirúrgico 

 

Os resultados demonstram uma linearidade na produção 

cirúrgica realizada, com alguns picos nos meses julho, agosto e outubro. 

Durante todo o ano, a produção em cada mês se manteve acima da 

meta linear mensal de 827 cirurgias, destacando uma produção em 

média de 969 cirurgias por mês.  

No período avaliado, foram identificadas algumas 

melhorias na unidade do centro cirúrgico que contribuíram significativa-

mente na assistência ao usuário do Sistema único de Saúde (SUS):  

1) Abertura de mais uma sala cirúrgica em maio/2019;  

2) Retorno da cirurgia cardíaca em 21 de outubro/2019;  

3) Abertura de uma sala exclusiva para ortopedia em 

julho/2019, aumentando a capacidade de produção e 

redução das filas;  

4) Abertura de salas eletivas nos sábados, a partir de 

abril/2019;  

5) Contratação de enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e anestesistas; 

6) Implementação do “Bate Mapa Diário” com a 

realização de checagem e planejamento dos pontos 

críticos do mapa cirúrgico, sendo realizada reunião às 15 
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horas com o agendamento cirúrgico, a enfermagem do 

centro cirúrgico, a enfermagem da Central de Material 

Esterilizado - CME, a farmácia e o banco de sangue; 

7) Plano de Contingência SRPA 18 leitos, sendo 8 leitos 

“SRPA Intensiva” e 10 leitos “SRPA Rotativa”. As ações 

visam evitar a superlotação da SRPA Intensiva do Centro 

Cirúrgico, quando 80% dos leitos estiverem ocupados; 

8) Criação do Dashboard da base de dados da 

unidade do centro cirúrgico; 

9) Implementação de checklist de material esterilizado 

junto ao CME; 

10) Implementação dos indicadores assistenciais na 

SRPA, bem como de indicadores prévios da cirurgia 

segura na recepção; 

11)  Revisão dos POPs assistenciais (em fase de 

aprovação). 

 

Cirurgias Programadas 

 

As cirurgias programadas referem-se às cirurgias eletivas, 

ou seja, as registradas no mapa cirúrgico oficial. Esse indicador não 

apresenta caráter de urgência ou emergência e corresponde ao 

procedimento cirúrgico que depende de marcação para a sua 

realização.  

No ano 2019, foram apuradas 7.129 cirurgias 

programadas, que representam 61% do total de cirurgias realizadas no 

hospital. No Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2018 

SES-DF, a meta anual definida para esse indicador é de 5.744 cirurgias. 

Dessa forma, o centro cirúrgico do Hospital de Base superou a meta 

anual com uma variação de 24%. 

A Figura 9 apresenta a quantidade de cirurgias 

programadas no ano 2019: 
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Figura 9 - Cirurgias Programadas 

 
Extraído de: base de dados - Centro Cirúrgico 

 

Os resultados sinalizam alguns picos da produção de 

cirurgias programadas no período de junho a agosto e no mês de 

outubro. No ano 2019, a produção mensal se manteve acima da meta 

linear de 479 cirurgias, com uma produção em média de 594 cirurgias 

por mês.  

 

Cirurgias não Programadas 

 

No contrato de gestão, esse indicador não possui meta. 

Todavia, considerando que essa informação complementa a 

mensuração do indicador de cirurgias totais, optou-se por apresentá-la 

no Relatório Anual, proporcionando uma visão consolidada das 

cirurgias realizadas no Hospital de Base.  

Nesse caso, a meta traçada caracteriza-se mais como 

um valor-base, de referência de produção, do que uma meta 

propriamente dita, tendo em vista que todos os pacientes recebidos 

pelo Hospital de Base que necessitarem de cirurgias não programadas 

deverão ser atendidos, podendo esta demanda ser maior ou menor 

que o valor de referência considerado.  
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No ano 2019, foram realizadas 4.495 cirurgias não 

programadas, que representam 45% do total de cirurgias realizadas no 

hospital.  

A Figura 10 apresenta a quantidade de cirurgias não 

programadas no período avaliado: 

 

Figura 10 - Cirurgias Não Programadas 

 
Extraído de: base de dados - Centro Cirúrgico 

 

Os resultados mostram a linearidade da produção de 

cirurgias não programadas ao longo do ano, com uma produção 

média mensal de 375 cirurgias. Também foram identificados alguns 

picos nos meses julho, agosto e outubro, onde, respectivamente, a 

produção ficou 10,7%; 15,7%; e 13,6% acima da média. 

 

Consultas Médicas na Atenção Especializada 

 

De acordo com o Sistema de Gerenciamento da Tabela 

de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP, esse 

indicador representa as consultas clínicas do profissional médico na 

Atenção Especializada. No Terceiro Termo Aditivo do Contrato de 

Gestão nº 001/2018 SES-DF, a meta anual estipulada é de 310.507 

consultas médicas.  
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Considerando os resultados apresentados no Sistema de 

Informação Ambulatorial- SIA do DATASUS, o Hospital de Base atingiu 

77% da meta anual. 

A Figura 11 apresenta a produção faturada de consultas 

médicas na atenção especializada, em 2019: 

 

Figura 11 - Consulta Médica em Atenção Especializada 

 
Extraído de: SIA/DATASUS 

 

No período, foram apuradas 237.886 consultas médicas, 

sendo, em média, 19.823 consultas por mês. O mês de maior registro foi 

outubro, que teve um aumento de 26,4% em relação à produção 

média mensal.  

Os resultados apresentam várias oscilações durante o 

ano. Especificamente, nos meses novembro e dezembro, a produção 

registrada foi menor em razão do período de férias, recesso e 

afastamentos legais, sem desconsiderar também a menor procura do 

serviço pelos usuários. Em uma análise histórica dos dados para o mês 

de dezembro, observa-se uma tendência para a diminuição de 

consultas nesse mês.  

Durante o ano, as áreas responsáveis definiram algumas 

ações para aumentar a produção: estratificação do número de 
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consultas médicas por especialidade; comparação da produção 

realizada e faturada com a finalidade de propor ações corretivas; 

atualização da carteira de serviços do hospital; monitoramento da 

produtividade; execução dos planos de ação atestados pelas 

gerências competentes, para subsidiar as decisões estratégicas no 

atendimento assistencial; e redistribuição dos colaboradores para o 

melhor aproveitamento do serviço.  

 

Consulta de Profissionais de Nível Superior (exceto médicos) na Atenção 

Especializada 

 

De acordo com o Sistema de Gerenciamento da Tabela 

de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP, esse 

indicador consiste nas consultas clínicas do profissional de saúde 

(exceto médico) de nível superior na atenção especializada.   

No Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 

001/2018 SES-DF, a meta anual estipulada é de 32.106 consultas de nível 

superior. Considerando os resultados apresentados no Sistema de 

Informação Ambulatorial - SIA do DATASUS, o Hospital de Base superou a 

meta anual com uma variação de 53%.  

A Figura 12 apresenta as consultas de nível superior na 

atenção especializada faturadas no ano 2019: 
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Figura 12 - Consulta de Profissional de Nível Superior na Atenção 

Especializada (exceto médico) 

 
Extraído de: SIA/DATASUS 

 

Em abril, as novas contratações contribuíram para o 

aumento da produtividade. Contudo, o mês de menor produção 

(agosto) reflete a transição do sistema de informação de gestão 

hospitalar.  

Durante o ano, as áreas responsáveis definiram algumas 

ações para aumentar a sua produção: estratificação do número de 

consultas por profissional de nível superior; comparação da produção 

realizada e faturada com a finalidade de propor ações corretivas; 

atualização da carteira de serviços do hospital; execução dos planos 

de ação atestados pelas gerências competentes, para subsidiar as 

decisões estratégicas no atendimento assistencial; e redistribuição dos 

colaboradores para o melhor aproveitamento do serviço. 

 

Procedimentos de Média e Alta Complexidade (MAC) 

 

De acordo com a Secretaria de Atenção à Saúde, do 

Ministério da Saúde - MS, a média complexidade ambulatorial é 

composta por ações e serviços que visam atender aos principais 

problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da 
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assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais 

especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio 

diagnóstico e tratamento.  

Os grupos que compoem os procedimentos de média 

complexidade do Sistema de Informação Ambulatorial - SIA são: 

procedimentos realizados por profissionais médicos, outros profissionais 

de nível superior e nível médio; cirurgias ambulatoriais especializadas; 

procedimentos traumato-ortopédico; ações especializadas em 

odontologia; patologia clínica; anatomia e citopatologia; 

radiodiagnóstico; exames ultrassonográficos; diagnose; fisioterapia; 

terapias especializadas; próteses e órteses; e anestesia.  

Por sua vez, o conjunto de procedimentos de alta 

complexidade requer alta tecnologia e alto custo, com vistas a 

proprocionar acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais 

níveis de atenção (atenção básica e média complexidade). Há 

diversas áreas que compõem a alta complexidade do SUS, e que estão 

organizadas em “redes”: assistência ao paciente portador de doença 

renal; assistência ao paciente oncológico; procedimentos de 

cardiologia intervencionista; procedimentos de neurocirurgia; cirurgia 

cardiosvascular; cirurgia vascular; assistência em traumato-ortopedia, 

dentre outras.  

Os procedimentos de alta complexidade estão na tabela 

do SUS (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP). A grande maioria está 

localizada no Sistema de Informação Hospitalar do SUS e, em pequena 

quantidade, no Sistema de Informação Ambulatorial, apresentando 

impacto financeiro extremamente alto como, por exemplo, os 

procedimentos de diálise, quimioterapia, radioterapia e hemoterapia.  

De acordo com o Terceiro Termo Aditivo do Contrato de 

Gestão nº 001/2018 SES-DF, a meta anual do indicador é de 2.773.626 

procedimentos de média e alta complexidade - MAC. Com base nos 

resultados do Sistema de Informação Ambulatorial - SIA do DATASUS, 
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oHospital de Base atingiu 58% da meta.A Figura 13 apresenta a 

produção faturada de procedimentos MAC, no período avaliado: 

 

Figura 13 - Procedimentos de Média e Alta Complexidade (MAC) 

 
Extraído de: SIA/DATASUS 

 

Em 22/08/2019, ocorreu a implantação do sistema MV 

SOUL Produção, o que pode justificar a queda representativa da 

produção faturada no mês de agosto. É razoável que a transição do 

sistema exija uma fase de adaptação e de alinhamento entre os 

processos internos do hospital, para garantir a confiabilidade e 

veracidade das informações hospitalares registradas.  

Considerando esse contexto, os relatórios estatísticos, 

gerenciais e painéis emitidos pelo sistema MV estão em fase de 

validação conjunta com a Superintendência da Tecnologia da 

Informação e as unidades de produção do hospital. 

Em razão do desempenho no ano, as áreas responsáveis 

definiram algumas ações com o propósito de aumentar a produção 

MAC: a) a sensibilização do corpo clínico e chefes de serviço sobre a 

importância do registro de informação e manutenção das fichas 

cadastrais/prontuários adequadamente preenchidos no sistema de 

informação de gestão hositalar; b) identificação das principais rejeições 

e suas causas, propondo ações corretivas para cada inconsistência; c) 
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capacitação da equipe de faturamento e d) liberação ao Núcleo de 

Faturamento do atesto das OPMEs encaminhadas ao Financeiro, para 

agilizar o processo de faturamento dentro do mês.  

Nas equipes assistenciais, algumas iniciativas estão sendo 

tomadas para evitar as falhas de comunicação e de registro entre os 

profissionais, dentre elas, a elaboração de planos de contingência e a 

auditoria em tempo real, realizada pelos agentes de faturamento, nas 

áreas críticas. Além disso, tem sido reforçado o monitoramento da rede 

de computadores local, para que as gerências competentes atuem 

com prontidão e maior resolubilidade diante dos eventos adversos.  

 

Atendimento de Urgência na Atenção Especializada 

 

De acordo com o Sistema de Gerenciamento da Tabela 

de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP, esse 

indicador consiste nas consultas médicas/odontológicas realizadas em 

unidades hospitalares ou em outros estabelecimentos de atendimento 

às urgências, prontos socorros especializados e/ou serviços de atenção 

às urgências.  

No Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 

001/2018 SES-DF, a meta de produção anual definida é de 220.897 

atendimentos de urgência. No período avaliado, os dados extraídos no 

Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) do DATASUS comprovaram 

que o Hospital de Base atingiu 99%da meta estimada. 

A Figura 14 apresenta a quantidade de atendimentos de 

urgência faturados no ano 2019: 
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Figura 14 - Atendimento de Urgência na Atenção Especializada 

 
Extraído de: SIA/DATASUS 

 

A implantação do novo sistema de informação (MV SOUL 

Produção), no dia 22/08/2019, proporcionou queda da produção 

faturada em agosto, mantendo resultados lineares nos meses 

subsequentes.  

É notório que a transição do sistema impactou a 

produtividadedos últimos meses. Nesse sentido, é importante considerar 

a fase de adaptação e de alinhamento entre os processos internos do 

hospital, para garantir a confiabilidade e veracidade das informações 

hospitalares registradas.   

As oscilações da série históricaestão relacionadas à 

procura espontânea do atendimento de urgência, que representa uma 

necessidade momentânea do usuário. Por essa razão, o monitoramento 

desse indicador visa compreender as dinâmicas que envolvem a 

demanda espontânea e reorganizar o processo de trabalho, 

constituindo um modelo assistencial efetivo e coerente com a realidade 

atual de produção e o perfil de atendimento hospitalar. 

Além disso, o atendimento de porta do hospital tem 

cumprido com os requisitos de tratamento 24 horas por dia, de forma 

humanizada e acolhedora com o provimento de camas e lençóis, 

refeições de qualidade, roupas e equipes qualificadas.  
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Todavia, a absorção da demanda da rede pública de 

saúde do Distrito Federal pode causar queda na qualidade dos serviços 

prestados, exigindo processos de limpeza, de transporte de pacientes, 

bem como umsistema automatizado no pronto-socorro- PS.  

Em relação ao sistema automatizado, foi realizado um 

projeto por uma empresa de consultoria contratada pelo IGESDF, cujo 

foco foi a frente de transformação do PS. 

No projeto, foram propostas e implementadas várias 

solucões de melhoria no serviçode urgência e emergência: 

organização de rotinas da equipe de enfermagem; padronização da 

documentação nos postos; atualização dos protocolos; especialização 

de equipes em  intervenções imediatas aos pacientes graves/agudos; 

reestruturação da ferramenta KANBAN; dashboard do tempo de 

permanência; e implantação do Núcleo Interno de Regulação – NIR no 

PS com o propósito de discutir todas as pendências e o tempo médio 

de permanência. 

Vale ressaltar que o hospital obteve vários ganhos com 

essas soluções que, posteriormente, incentivarama implantação de um 

novo projeto nas enfermarias do hospital com foco na frente de 

aprimoramento da internação. 

Outro ponto a ser destacado é o Projeto Humanizar, 

implantado em 19/11/2020, que disponibiliza pessoas capacitadas e de 

perfil específico, para realizar o atendimento ao público de forma 

humanizada e acolhedora. Inicialmente, o projeto é desenvolvido nas 

unidades sob gestão do IGESDF, podendo se expandir para outros 

estabelecimentos da Secretaria de Saúde. 

Por fim, o Hospital de Base possui perfil de atendimento 

terciário, sendo suporte da rede 24 horas às demandas especializadas. 

Por exemplo, o número de pareceres da unidade de Neurocirurgia 

impacta signifcativamente no atendimento de porta. 
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Metas de desempenho 

 

Os indicadores de desempenho, presentes no Terceiro 

Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2018 SES-DF, mensuram a 

qualidade, produtividade e efetividade do desempenho hospitalar. 

No referido termo, são apresentados 07 (sete)metas de 

desempenho: Taxa de Ocupação Hospitalar - TOH; Média de 

Permanência Hospitalar - MPH; Índice de Intervalo de Substituição - IIS; 

Índice de Renovação Hospitalar - IRLH; Taxa de Absenteísmo; Percentual 

de Ocorrência de Glosas no SIH e Tempo de Faturamento Hospitalar.  

Cada unidade de produção tem metodologia e 

ferramenta de gestão própria para a mensuração dos indicadores, 

cujos mecanismos foram avaliados e atestados pelas gerências 

competentes.   

A taxa de absenteísmo é mensurada pelo Serviço 

Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT e pela 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde do Distrito 

Federal - SES/DF. Assim, os resultados são apresentados por nível de 

contratação: pessoal cedido ao IGESDF, cujo regime de trabalho é 

estatutário e o pessoal próprio, que adota o regime celetista.  

O percentual de ocorrência de glosas é apurado pelo 

setor de faturamento e considera a produção registrada no Sistema de 

Informação Hospitalar - SIH, que é a base oficial do Departamento de 

Informática do SUS - DATASUS e está vinculada ao Ministério da Saúde.  

O tempo de faturamento é extraído da plataforma 

dbSaúde, que tem como principal característica a consolidação e 

visualização de uma forma estruturada dos dados abertos do Ministério 

da Saúde, oriundos da produção e apresentação das contas 

hospitalares do Sistema Único de Saúde - SUS, contemplando5.000 

estabelecimentos de saúde no país.  

Os demais indicadores de desempenho relativos à 

internação hospitalar são extraídos do Censo Diário, validados 
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mensalmente pelo supervisor responsável da unidade de internação. 

Com exceção dos leitos de observação do pronto-socorro, os 

indicadores consideram as informações de todas as unidades de 

internação presentes no Hospital de Base.  

Atualmente, são monitoradas 35 especialidades: 30 

(trinta) estão localizadas no prédio de internação do hospital, 

distribuídas do térreo ao 11º andar e 5 (cinco) estão localizadas no 

prédio do pronto-socorro e são referentes às unidades de terapia 

intensiva - UTIs.  

No acompanhamento dos indicadores de desempenho, 

cuja fonte de apuração é o censo hospitalar diário, foi desenvolvida 

uma ferramenta gerencial, para facilitar o monitoramento das metas do 

Contrato de Gestão.  

A ferramenta contribuiu para a padronização do censo 

diário, fortalecendo a comunicação entre os profissionais de saúde e 

seus respectivos gestores, além de incentivar a análise crítica 

institucional dos resultados e aumentar a participação de todos no 

planejamento estratégico e na prestação de contas.  

Nas enfermarias, o uso da ferramenta auxilia na 

fiscalização do registro de informações, aumentando a qualidade e a 

confiabilidade dos dados de internação e, consequentemente, dos 

indicadores de desempenho.   

Somado a isso, a planilha de monitoramento do censo 

incentiva a incorporação das práticas de monitoramento e avaliação 

pelos profissionais de saúde, que executam ações administrativas e 

estratégicas, com mais autonomia e transparência.  

Considerando a importância de as áreas assistenciais 

analisarem criticamente os seus resultados, este capítulo propõe 

apresentar a série histórica do ano 2019 e as justificativas técnicas dos 

indicadores de desempenho estabelecidos no Contrato de Gestão.  
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Taxa de Ocupação Hospitalar 

 

A taxa de ocupação hospitalar é a relação percentual 

entre o número de pacientes-dia e o número de leitos-dia no mesmo 

período.  

Em média, no ano 2019, a ocupação hospitalar mensal 

foi de 86,58%, atingindo a meta estimada “>86%” (maior que oitenta e 

seis por cento), definida no Contrato de Gestão.  

A Figura 15 mostra o desempenho geral no período 

avaliado: 

 

Figura 15 - Taxa de Ocupação Hospitalar (%) 

 
Extraído de: Censo Hospitalar Diário 

 

Conforme a figura 15, os meses de maior ocupação 

foram abril, setembro e agosto que, respectivamente, superaram a 

meta em 5,8 e 4,7 pontos percentuais.  

A ocupação menor de alguns meses pode ser justificada 

pelos períodos de festividade, que influencia na demanda hospitalar e 

a necessidade de bloqueio de algumas enfermarias devido à presença 

de pacientes em isolamento.  

No caso de tratamentos quimioterápicos, é necessário 

intervalo para a admissão do paciente, que também infere no resultado 
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do indicador. Todavia, esses eventos não impactaram no alcance da 

meta anual, no final do período.  

 

Média de Permanência Hospitalar (MPH) 

 

Esse indicador relaciona o total de pacientes-dia com o 

total de saídas (altas, transferências externas, evasões e ou óbitos) em 

determinado período, resultando no tempo de permanência dos 

pacientes internados nos leitos hospitalares.  

Cabe destacar que esse indicador apresenta a seguinte 

polaridade: “quanto menor, melhor”. Desse modo, pode-se constatar 

que a meta do Contrato de Gestão “< 14 dias” (menor que quatorze 

dias)foi alcançada em todos os meses do ano. 

A Figura 16 mostra a média de permanência durante o 

ano 2019: 

 

Figura 16 - Média de Permanência Hospitalar (dias) 

 
Extraído de: Censo Hospitalar Diário 

 

 

O indicador mostra resultados lineares, que estão na faixa 

de 9 a 11 dias de tempo de permanência. Ressalta-se que a média de 

permanência está relacionada ao perfil de gravidade do 
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paciente,demandas sociais/judiciais e falta de leitos nos hospitais 

regionais.  

No mais, a equipe multiprofissional trabalha intensamente 

para desospitalizar os pacientes com segurança, executando rounds 

diários, visitas multiprofissionais e resolução das pendências do plano 

terapêutico.  

Para a redução do tempo de permanência, se destacam 

algumas ações nas unidades de internação: estruturação do plano 

terapêutico para o melhor direcionamento na rotina do enfermeiro; 

implantação de bundles com o objetivo de reduzir as taxas de 

infecção; contratação de assistente social e celeridade do núcleo de 

regulação no agendamento dos exames prioritários.  

 

Índice de Intervalo de Substituição (IIS) 

 

O indicador reflete o tempo médio em que um leito 

permanece desocupado entre a saída de um paciente e a admissão 

de outro. Nesse sentido, o índice de intervalo de substituição faz a 

relação da taxa de ocupação hospitalar com a média de 

permanência. 

Esse índice apresenta a seguinte polaridade: “quanto 

menor, melhor”. Logo, pode-se observar que a meta do Contrato“<2 

dias” (menor que dois dias)foi alcançada no ano.  

Considerando a média mensal, o resultado do indicador 

foi de 1,6 dias, atingindo a meta em 20% abaixo do valor limite.  

A Figura 18 mostra o resultado do indicador ao longo de 

2019: 
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Figura 17 - Índice de Intervalo de Substituição (dias) 

 
Extraído de: Censo Hospitalar Diário 

 

 

Os bons resultados do indicador decorrem da 

comunicação efetiva entre a equipe médica, a equipe de 

enfermagem e a gestão de leitos.  

Ambas as equipes sinalizam rapidamente à gestão de 

leitos em relação aos leitos vagos, pacientes de alta na UTI e pacientes 

que estão nasala de recuperação pós-anestésica- SRPA já liberados 

para as enfermarias. A comunicação eficiente proporciona maior 

celeridade nos processos internos e otimiza o serviço de internação com 

um todo.  

 

Índice de Renovação de Leitos Hospitalares 

 

O índice de renovação de leitos é a relação entre o 

número de pacientes saídos (altas e óbitos) no hospital e o número de 

leitos hospitalares operacionais, no período. Desse modo, o indicador 

reflete a utilização do leito hospitalar e a resolubilidade do tratamento.  

Esse indicador apresenta a seguinte polaridade: “quanto 

maior, melhor”. Logo, a meta do Contrato“>2,22” (maior que dois 

pacientes por leito por mês)foi alcançada em todos os meses do ano. 
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A Figura 19 demonstra o índice de renovação de leitos 

durante o ano avaliado: 

 

 

Figura 18 -  Índice de Renovação de Leitos (pacientes por leito por mês) 

 
Extraído de: Censo Hospitalar Diário 

 

 

A Figura 19 mostra bons resultados no período. 

Evidentemente, o que melhora o índice de renovação de leitos é a 

redução da média de permanência.  

Quanto maior for o giro de leitos, mais pacientes serão 

atendidos com a mesma quantidade de recursos e, 

consequentemente, mais cirurgias também poderão ser realizadas.  

Para acompanhar esse indicador e a sua relação com a 

média de permanência, é necessário o mapeamento do fluxo de 

entrada e alta do paciente com o propósito de agilizar o início do 

tratamento, melhor conduzir o paciente à alta e propor melhorias 

contínuas na unidade de internação.  

Com a implantação da ferramenta de monitoramento 

do censo diário nas enfermarias, ocorreu um controle maior da 

movimentação dos pacientes internados, contribuindo para uma 
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gestão mais eficiente e uma tomada de decisão assertiva no serviço de 

internação hospitalar.  

De todo modo, alguns fatores impedem resultados 

maiores para esse indicador, tendo em vista que o hospital recebe uma 

quantidade elevada de pacientes em situação de rua.  

A regulação se torna mais complexa para esses 

pacientes em razão de não possuírem endereço fixo, devido às suas 

complexidades patológicas, bem como os problemas sociais e 

administrativos: vagas em abrigo e casa de passagem; vagas 

reservadas para contra-referência; pendências de exames externos, 

serviço do núcleo de internação domiciliar - NRAD, dentre outros.  

 

Taxa de Absenteísmo 

 

A taxa de absenteísmo é a relação entre o total de horas 

ausentes da força de trabalho do hospital e o total de horas 

contratadas ou cedidas da força de trabalho, multiplicado por cem. 

Vale destacar que esse indicador apresenta a polaridade “quanto 

menor, melhor”. 

As figuras14 e 15 mostram a taxa de absenteísmo 

separada por nível de contratação: pessoal próprio (regime celetista) e 

pessoal da SES/DF cedido ao IGESDF (regime estatutário). 

De acordo com o Terceiro Termo Aditivo do Contrato de 

Gestão nº 001/2018 SES-DF, a meta anual desse indicador é “< 6%” 

(menor que seis por cento), sendo o dado apurado pelo Serviço 

Especializado de Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT do IGESDF 

e pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal - SES/DF.  

A Figura 20 mostra a taxa de absenteísmo do pessoal 

próprio durante o ano, mensurado pelo SESMT: 
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Figura 19 - Taxa de Absenteísmo - Pessoal Próprio 

 
Fonte: SESMT/IGESDF 

 

Conforme a Figura 19, em média, a taxa de absenteísmo 

do pessoal próprio por mês foi de 1,34%, atingindo a meta com 4,7 

pontos percentuais abaixo do valor máximo. Foi identificado um maior 

absenteísmo do pessoal próprio no mês de maio e uma menor taxa no 

mês de dezembro.  

A Figura 20 mostra a taxa de absenteísmo do pessoal 

cedido, consolidado pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas da 

SES/DF: 

1,4% 1,3% 1,5% 1,6% 1,8% 

1,2% 1,3% 1,1% 1,3% 
1,6% 

1,3% 
0,8% 

6% 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Taxa de Absenteísmo - Pessoal Próprio Meta



 

35 
 

 RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 2019 – HOSPITAL DE BASE 

 

 

Figura 20 - Taxa de Absenteísmo - Pessoal Cedido 

 
Fonte: SESDF 

 

De acordo com a Figura 20, o indicador obteve uma 

média mensal de 5,42%, atingindo a meta com 0,5 pontos percentuais 

abaixo do valor limite. No período de março a junho, a taxa se manteve 

acima do valor máximo e só começou a apresentar resultados menores 

a partir do segundo semestre, devido ao retorno dos servidores 

estatutários à SES/DF, comprometendo no período a força de trabalho 

na área financeira do IGESDF.  

 

Percentual de Ocorrência de Glosa no SIH 

 

O indicador mensura a relação de procedimentos 

rejeitados no Sistema de Informação Hospitalar - SIH em relação ao total 

de procedimentos apresentados no mesmo sistema. Dessa forma, o 

percentual de ocorrência de glosas possui a seguinte polaridade: 

“quanto menor, melhor”. 

No Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 

001/2018 SES-DF,  a meta anual estimada para esse indicador é “< 1%” 

(menor que um por cento), cujos resultados são apurados pela gerência 

de faturamento. 
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Na análise de resultado desse indicador, deve-se 

considerar o prazo de 90 dias, para o envio das contas auditadas pelas 

unidades de saúde que, significativamente, impacta no processo de 

faturamento hospitalar como um todo.  

A Figura 21 apresenta o percentual de ocorrência de 

glosas no SIH no ano avaliado: 

 

Figura 21 - Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH 

 
Extraído de: SIH/Datasus 

 

Conforme a Figura 21, em média, o percentual de 

ocorrências de glosas no SIH por mês foi de 1,14%, com 0,14 pontos 

percentuais acima do valor máximo da meta anual. 

O melhor resultado do indicador foi apurado em julho, 

que ficou 0,7 pontos percentuais abaixo do valor limite. Contudo, os 

meses junho e dezembro demonstraram maior quantidade de glosas.  

Majoritariamente, os picos ao longo do ano decorrem da 

sobreposição das Autorizações de Internação Hospitalar – AIH, no 

mesmo período. Essas sobreposições acontecem quando o usuário 

utiliza duas unidades de saúde ao mesmo tempo, em razão de uma 

dessas não registrara alta do paciente no sistema de informação, no 

momento da sua transferência a outro estabelecimento. Desse modo, o 
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Hospital de Base recebe o paciente, sem o registro da sua alta no 

sistema pela unidade de saúde anterior, ocasionando as glosas no SIH.  

Além disso, algumas contas de agravo de notificação 

compulsória- ANC ficam bloqueadas para análise técnica da vigilância 

epidemiológica, gerando glosas e retardando o processo de 

faturamento.  

No HBDF, é feito o tratamento das AIHs no sistema SISHD2, 

que faz uma prévia das contas enviadas e aponta as possíveis glosas. 

Esse sistema é do Ministério da Saúde e tem como foco antecipar a 

identificação das inconsistências que rejeitarão as AIHs. Certamente, 

isso aumenta a resolubilidade do hospital no processamento das 

críticas, corrigindo aproximadamente 0,2% das glosas identificadas 

previamente pelo sistema. 

Não menos importante, o setor de faturamento tem 

realizado algumas ações para reduzir a quantidade de glosas no 

sistema de informação hospitalar, bem como agilizar o processo de 

faturamento: acompanhamento regular dos motivos das glosas; 

identificação e sinalização das principais inconsistências aos profissionais 

responsáveis; correção das glosas em tempo oportuno; criação do 

manual de normas e rotinas pelo setor de faturamento e capacitação 

da equipe de faturamento.  

 

Tempo de Faturamento Hospitalar 

 

O tempo de faturamento hospitalar mede o percentual 

faturado e/ou informado para cobrança dentro do período corrente 

em relação ao total de procedimentos faturados dentro da 

competência. 

No Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 

001/2018 SES-DF,  a meta anual do indicador é “> 80%” (maior que 

oitenta por cento), sendo os resultados extraídos da plataforma 

“dbSaúde”, disponibilizada pela empresa Numb3rs Analytics. 
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O indicador é analisado separadamente de acordo com 

a sua natureza: hospitalar e ambulatorial, representando a quantidade 

física da produção processada dentro mês.  

A fim de garantir a confiabilidade e veracidade das 

informações hospitalares, foi feita uma revisão de todos os dados 

apurados no ano 2019.  

Essa revisão corroborou na atualização da série histórica 

do período que, em relatórios anteriores, demonstravam o proporcional 

financeiro do tempo de faturamento.  

A Figura 22 apresenta o tempo de faturamento 

hospitalar, considerando o proporcional da quantidade física de 

produção faturada, no âmbito das internações hospitalares, em 2019: 

 
 

Figura 22 - Tempo de Faturamento Hospitalar 

 
Extraído de: Sistema DB Saúde 

 

Conforme a Figura 22, em média, o tempo de 

faturamento ambulatorial por mês foi de 23,47%, sendo agosto o mês de 

maior tempo. Tendo em vista os resultados obtidos no período, a 

gerência de faturamento realizou algumas ações, para aumentar o 

tempo de faturamento hospitalar: avaliação das inconsistências 
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identificadas, com a definição das ações corretivas; revisão do CNES e 

capacitação da equipe de faturamento.  

A Figura 23 apresenta o tempo de faturamento 

ambulatorial, considerando o proporcional da quantidade física de 

produção faturada, no ano: 

 

 

 

 

Figura 23 - Tempo de Faturamento Ambulatorial 

 

Extraído de: Sistema DB Saúde 

 

De acordo com a figura 23, em média, o tempo de 

faturamento ambulatorial foi de 90,34%, superando a meta anual em 

10,34 pontos percentuais.  

Os meses setembro, novembro e dezembro obtiveram os 

melhores resultados, sendo apurado 100% de tempo de faturamento em 

setembro. Nesses meses, praticamente, toda produção realizada foi 

processada dentro da competência, confirmando a celeridade do 

processo de faturamento ambulatorial.  
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Outros indicadores da gestão 

 

Esses indicadores ainda não possuem meta definida, 

portanto, não impactam na avaliação final do Contrato de Gestão. 

Nessa categoria, muitos estão em fase de validação com o propósito 

de garantir maior qualidade e confiabilidade nos dados apresentados.  

Os indicadores que estão em fase de validação foram 

justificados tecnicamente pelas áreas. Em alguns casos, algumas 

ferramentas de gestão foram criadas e atestadas pelas chefias 

competentes, a fim de mensurar, monitorar e avaliar as informações 

hospitalares. 

Cabe destacar que a criação e utilização dos 

indicadores, bem como a implementação de um sistema de gestão 

que subsidie essa análise são importantes formas de incrementar a 

busca por níveis elevados de qualidade, pois assegura que os recursos 

sejam melhor aproveitados, fornecendo uma assistência com um 

mínimo de riscos.  

 

Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas 

 

O indicador mede o total de cirurgias programadas que 

foram suspensas em relação ao total de cirurgias agendadas no 

período.  

É razoável esperar um percentual de suspensão maior no 

hospital de referência em trauma da rede de saúde, pois possui um 

grande número de cirurgias não programadas (urgências e 

emergências). Para efeito de cálculo do indicador, são 

desconsideradas as cirurgias suspensas por absenteísmo e recusa do 

paciente.  

A fim de garantir a confiabilidade e veracidade das 

informações hospitalares, a unidade do centro cirúrgico realizou a 

revisão da série histórica do ano 2019, fazendo uma minuciosa 
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conferência das fichas cirúrgicas de cada paciente e da base de 

dados alimentada pela área. Essa revisão corroborou na atualização 

dos resultados mensais apurados durante o ano. 

A Figura 24 demonstra a série histórica de 2019 referente 

ao percentual de suspensão de cirurgias programada: 

 

Figura 24- Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas 

 
Fonte: Centro Cirúrgico 

 

De acordo com a figura 24, em média, o percentual de 

suspensão de cirurgias por mês foi de 24,83%. Os meses de maior 

suspensão foram fevereiro, maio e dezembro que, respectivamente, 

ficaram 2,17 e 3,17 pontos percentuais acima da média.  

Algumas questões inferem nos resultados do indicador: as 

complicações dos pacientes da unidade do centro cirúrgico e o perfil 

Hospital de Ensino assumido pelo HBDF.  

É compreensível que uma cirurgia realizada com a 

presença de médicos residentes demore mais tempo que uma cirurgia 

realizada por staffs profissionais treinados, impactando na fila de 

cirurgias como um todo.  

Contudo, isso se faz necessário, pois o hospital de base 

também é campo de aprendizado prático e de especialização para 

diversos programas de residência. Tais programas buscam incrementar 
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a formação do profissional e, simultaneamente, melhorar a qualidade 

de atendimento da população.  

Os dados apresentados foram extraídos da base de 

dados atestada pela chefia do cento cirúrgico. Contudo, alguns painéis 

e relatórios gerenciais estão em desenvolvimento pela 

Superintendência de Tecnologia de Informação e visam o 

monitoramento desse indicador em tempo real. 

 

Índice de Satisfação do Usuário Atendido (Pacientes e Acompanhantes) 

 

É a relação percentual entre a quantidade de avaliação 

entre bom e ótimo com o total de pessoas pesquisadas (pacientes e 

acompanhantes atendidos). Para a coleta dos dados, é usado um 

questionário impresso, padronizado e auto administrado. 

No último quadrimestre, não houve mensuração do 

indicador nas unidades sob gestão do IGESDF, em decorrência de 

atraso na contratação de uma empresa especializada que seria 

responsável pela coleta e análise dos dados obtidos na pesquisa.  

Em relação à contratação da empresa, foi assinado o 

contrato nº 096/2019, firmado entre o IGESDF e o Instituto Euvaldo Lodi-

DF. Contudo, os trâmites necessários para a realização da pesquisa de 

satisfação estão em fase de finalização, sendo a primeira apuração do 

indicador realizada no primeiro quadrimestre de 2020, conforme prazo 

pactuado.  

 

Taxa de readmissão em UTI em até 48 horas 

 

O indicador mensura a taxa de pacientes que 

retornaram à UTI do mesmo hospital em até 48 horas, após a primeira 

admissão. Trata-se de um indicador de qualidade da assistência e pode 

refletir a qualidade de cuidado baixa e/ou altas precoces da UTI.  
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O acompanhamento do indicador deve ser mensal e a 

avaliação de acordo com o resultado acumulado do ano.  

Em razão da transição do sistema de informação do 

hospital, vários painéis de indicadores e relatórios gerenciais estão 

sendo desenvolvidos pela Superintendência da Tecnologia da 

Informação, a fim de produzir os dados necessários para a mensuração 

dos indicadores de desempenho, dentre eles a taxa de readmissão em 

UTI em até 48 horas.  

No momento, os painéis estão sendo desenvolvidos e 

ainda passarão pela fase de revisão junto às áreas assistenciais, para 

garantir a confiabilidade e validade desse indicador.   

 

Taxa de Infecção de Sítio Cirúrgico, em Cirurgias Limpas1 

 

As cirurgias limpas são realizadas em tecidos estéreis ou 

passíveis de descontaminação, na ausência de processo infeccioso e 

inflamatório local ou falhas técnicas grosseiras; cirurgias eletivas com 

cicatrização de primeira intenção e sem drenagem aberta; cirurgias em 

que não ocorrem penetrações nos tratos digestivo, respiratório ou 

urinário.  

Dessa forma, as infecções pós-cirúrgicas devem ser 

analisadas conforme o potencial de contaminação da ferida cirúrgica, 

entendido como o número de microrganismos presentes no tecido a ser 

operado. A classificação das cirurgias deverá ser feita no final do ato 

cirúrgico, pelo cirurgião. 

O acompanhamento do indicador é mensal e a 

avaliação é de acordo com o resultado acumulado do ano. A 

                                                      
 
1Cirurgias limpas são aquelas realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, na ausência 

de processo infeccioso e inflamatório local ou falhas técnicas grosseiras; cirurgias eletivas com cicatrização 

de primeira intenção e sem drenagem aberta; cirurgias em que não ocorrem penetrações nos tratos 

digestivo, respiratório ou urinário. 
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consolidação e atesto dos dados são feitos pelo núcleo de controle de 

infecção hospitalar do Hospital de Base.  

A Figura 25 mostra a série histórica do indicador no ano 

2019: 

 

Figura 25 - Taxa de Infecção de Sítio Cirúrgico em Cirurgias Limpas 

 
Fonte: Núcleo de Controle de Infecção 

 

Na Figura 25, o indicador apresenta média mensal de 

3,35%. A maior taxa de infecção foi apurada no mês de maio, com 1,7 

pontos percentuais acima da média. 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA e o Ministério da Saúde, há vários fatores de riscos extrínsecos e 

intrínsecos que aumentam a probabilidade de um paciente cirúrgico 

adquirir uma infecção, sendo que alguns deles só contribuem na 

presença de outros. Alguns fatores de risco identificados como 

contribuintes para as infecções são: a duração do procedimento 

cirúrgico, a condição clínica do paciente (gravidade) e o grau de 

contaminação do sítio cirúrgico.  

Ressalta-se que a maior parte das instituições de saúde 

não realiza o mesmo tipo de procedimento cirúrgico com frequência 

suficiente para estratificar suas taxas de infecção entre as diversas 

categorias de risco.  
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Taxa de infecção hospitalar 

 

A taxa de infecção hospitalar é a relação percentual 

entre o número de infecções adquiridas pelo paciente durante sua 

permanência no hospital (sem relação com a causa que motivou sua 

internação) e o número de pacientes egressos (por altas e/ou óbitos) no 

mesmo período.  

O acompanhamento do indicador é mensal e a 

avaliação de acordo com o resultado acumulado do ano. A 

consolidação e atesto dos dados são feitos pelo núcleo de controle de 

infecção hospitalar do Hospital de Base.   

A Figura 26 mostra a taxa de infecção hospitalar, no 

período avaliado: 

 

Figura 26 - Taxa de Infecção Hospitalar 

 
Fonte: Núcleo de Controle de Infecção 

 

Conforme a Figura 26, a média mensal da taxa de 

infecção hospitalar foi de 5,7%.  A maior taxa de infecção foi apurada 

7
,2

%
 

9
,7

%
 

4
,2

%
 

4
,4

%
 

7
,6

%
 

6
,6

%
 

4
,9

%
 

5
,8

%
 

5
,8

%
 

6
,2

%
 

1
,6

%
 

3
,9

%
 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Taxa de Infecção Hospitalar



 

46 
 

 RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 2019 – HOSPITAL DE BASE 

 

no mês de fevereiro, que apresentou 4 pontos percentuais acima da 

média.  

No acompanhamento desse indicador, o serviço de 

controle de infecção hospitalar realiza a vigilância das infecções para a 

detecção de surtos e respectivas tratativas, além de desenvolver 

programas de uso racional de antimicrobianos para o combate de 

multirresistência dos agentes patogênicos. No mais, é necessário o 

treinamento dos profissionais de saúde para as melhores práticas de 

prevenção e controle de infecção.  

Além de funcionar como um verdadeiro fiscal das ações 

de prevenção, o paciente se constitui como peça fundamental na 

redução de disseminação das infecções, pois esses devem seguir as 

orientações dos profissionais de saúde quanto os cuidados de 

manutenção dos dispositivos invasivos como, por exemplo, sonda 

vesical de demora, cateter venoso central, etc.  

Por sua vez, os profissionais evitam a propagação das 

infecções, melhorando a adesão à higiene das mãos de todo o 

hospital, relativo ao respeito do colaborador às recomendações de 

precauções padrão e específicas: precaução durante o contato, 

precaução para gotículas e precaução aérea.  

Por fim, o cuidado com a higiene do ambiente hospitalar 

é determinante para evitar a disseminação e depende da equipe 

assistencial e de higiene.  

 

Taxa de mortalidade hospitalar (institucional) 

 

É a relação percentual entre o número de óbitos, 

ocorridos após 24 horas da admissão do paciente e o número de 

pacientes egressos (por altas e/ou óbitos) no mesmo período.  

Considerando o aumento da resolutividade dos 

procedimentos hospitalares sobre o paciente, entende-se que 24 horas 
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é tempo suficiente, para que a ação terapêutica e consequente 

responsabilidade do hospital sejam efetivadas.  

O indicador mensura a proporção dos pacientes que 

morreram durante a internação. Logo, uma baixa mortalidade 

hospitalar reflete um padrão de excelência na assistência à saúde do 

hospital.  

O acompanhamento do indicador é mensal, usando 

como instrumento a ferramenta de monitoramento do censo hospitalar 

diário.  

A Figura 27 apresenta a taxa de mortalidade institucional, 

no período avaliado: 

 

Figura 27 - Taxa de Mortalidade Institucional (%) 

 
Fonte: Censo Hospitalar Diário 

 

Os resultados demonstrados na figura 27 refletem a 

média mensal de 4,8% da taxa de mortalidade institucional. Os meses 

junho e setembro apresentaram maior taxa de mortalidade, com 1,2 

pontos percentuais acima da média. 

Considerando o segundo semestre do ano e os dados 

apurados no censo hospitalar diário, foram identificadas as 5 (cinco) 

especialidades com maior número de óbitos, ocorridos 24 horas após a 

admissão do paciente: Oncologia Clínica (23,56%), UTI Trauma (13,94%), 

5
,5

%
 

3
,1

%
 4
,6

%
 

4
,0

%
 

4
,0

%
 6

,0
%

 

4
,0

%
 

5
,0

%
 

6
,0

%
 

5
,0

%
 

5
,0

%
 

5
,0

%
 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Taxa de Mortalidade Institucional



 

48 
 

 RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 2019 – HOSPITAL DE BASE 

 

Cuidados Oncológicos Continuados (11,54%), UTI Geral (10,34%) e UTI 

Cirúrgica (8,89%). 

Diante desses resultados, é desejável atingir valores baixos 

de taxa de mortalidade institucional. Entretanto, altas taxas de 

mortalidade não necessariamente refletem problemas na qualidade da 

assistência hospitalar, podendo ter relação com o conjunto de serviços 

disponibilizados e distintos perfis de complexidade clínica dos pacientes 

admitidos no hospital.  

 

Taxa de Readmissão Hospitalar 

 

A taxa de readmissão hospitalar mensura a taxa de 

pessoas que retornaram ao hospital em até 29 dias desde a última vez 

que deixaram a unidade, após a primeira admissão.  

Esse indicador avalia a capacidade progressiva do 

serviço em ajudar na recuperação de forma tão eficaz quanto possível. 

Logo, a reincidência de internação busca avaliar o atendimento 

prestado pelo hospital, tendo em vista que as readmissões 

desnecessárias acarretam riscos indevidos aos pacientes e custos 

desnecessários ao sistema. Na avaliação desse indicador, as 

internações por câncer e obstetrícia são excluídas, pois podem integrar 

o plano de cuidado do paciente. 

O acompanhamento do indicador deve ser mensal e a 

avaliação de acordo com o resultado acumulado do ano.  

Em razão da transição do sistema de informação do 

hospital, vários painéis de indicadores e relatórios gerenciais estão 

sendo desenvolvidos pela Superintendência da Tecnologia da 

Informação, a fim de produzir os dados necessários para a mensuração 

dos resultados de desempenho, dentre eles a taxa de readmissão 

hospitalar.  
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No momento, os painéis estão sendo desenvolvidos e 

ainda passarão pela fase de revisão junto às áreas assistenciais, para 

garantir a confiabilidade e validade desse indicador.    

 

Taxa de abastecimento de medicamentos 

 

A taxa de abastecimento de medicamentos mensura a 

proporção de medicamentos efetivamente supridos pelo Hospital de 

Base e os padronizados para suprimento às áreas de assistência à 

saúde.  

Para efeitos de avaliação, o indicador deve ser 

estratificado em duas categorias com o propósito de medir além do 

percentual global, os percentuais de abastecimento dos medicamentos 

considerados mais críticos (os 100 e os 200 mais críticos) pelas áreas 

assistenciais do hospital. 

A fim de garantir a confiabilidade e veracidade das 

informações hospitalares, a gerência de insumos e logística realizou a 

revisão dos resultados obtidos em 2019.  

Segundo essa gerência, foram identificadas algumas 

divergências entre os três primeiros trimestres de 2019 e os valores 

apurados no ano atual (2020), que podem ser justificados pelos critérios 

e metodologias anteriormente utilizados na mensuração do indicador. 

Considerando a importância de padronizar o registro e 

analisar tecnicamente os resultados, vários painéis de desempenho e 

relatórios gerenciais estão sendo desenvolvidos pela Superintendência 

da Tecnologia da Informação, a fim de produzir os dados necessários 

para a mensuração dos indicadores de gestão, dentre eles a taxa de 

abastecimento de medicamentos.  

No momento, os painéis estão sendo desenvolvidos e 

ainda passarão pela fase de revisão junto às áreas técnicas, para 

validação das informações registradas no sistema de informação do 
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hospital. Portanto, nos próximos relatórios, espera-se que os resultados 

desse indicador sejam apresentados com mais segurança e qualidade. 

 

Taxa de abastecimento de materiais médicos e Hospitalares 

 

O indicador representa a relação entre os insumos e materiais 

médico-hospitalares, supridos pelo HBDF e os demandados pelas áreas 

assistenciais.  

A fim de garantir a confiabilidade e veracidade das informações 

hospitalares, a gerência de insumos e logística realizou a revisão dos 

resultados apurados em 2019.  

Segundo essa gerência, foram identificadas algumas divergências 

entre os três primeiros trimestres de 2019 e os valores obtidos no ano 

atual (2020), que podem ser justificados pelos critérios e metodologias 

anteriormente utilizados na mensuração do indicador. 

Considerando a importância de padronizar o registro e analisar 

tecnicamente os resultados, vários painéis de desempenho e relatórios 

gerenciais estão sendo desenvolvidos pela Superintendência da 

Tecnologia da Informação, a fim de produzir os dados necessários para 

a mensuração dos indicadores de gestão, dentre eles a taxa de 

abastecimento de materiais médicos e hospitalares. 

No momento, os painéis estão sendo desenvolvidos e 

ainda passarão pela fase de revisão junto às áreas técnicas, para 

validação das informações registradas no sistema de informação do 

hospital. Portanto, nos próximos relatórios, espera-se que os resultados 

desse indicador sejam apresentados com mais segurança e qualidade. 

 

Taxa de Abastecimento de OPME 

 

Esse indicador demonstra a relação entre órteses, 

próteses e materiais especiais - OPMES supridos pelo hospital e os 

demandados pelas áreas assistenciais. Os materiais com suprimento por 
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consignação ou outra forma que garanta disponibilidade imediata são 

considerados abastecidos ainda que não haja estoque. 

A fim de garantir a confiabilidade e veracidade das 

informações hospitalares, a gerência de insumos e logística realizou a 

revisão dos resultados apurados em 2019.  

Segundo essa gerência, foram identificadas algumas 

divergências entre os três primeiros trimestres de 2019 e os valores 

obtidos no ano atual (2020), que podem ser justificados pelos critérios e 

metodologias anteriormente utilizados na mensuração do indicador. 

Considerando a importância de padronizar o registro e 

analisar tecnicamente os resultados, vários painéis de desempenho e 

relatórios gerenciais estão sendo desenvolvidos pela Superintendência 

da Tecnologia da Informação, a fim de produzir os dados necessários 

para a mensuração dos indicadores de gestão, dentre eles a taxa de 

abastecimento de OPMES.  

No momento, os painéis estão em desenvolvimento e 

ainda passarão pela fase de revisão junto às áreas técnicas, para 

validação das informações registradas no sistema de informação do 

hospital. Portanto, nos próximos relatórios, espera-se que os resultados 

desse indicador sejam apresentados com mais segurança e qualidade. 

 

Taxa de Manutenção de Equipamentos 

 

É inviável se pensar em uma unidade de saúde sem 

incubadoras, ventiladores pulmonares, equipamentos para a realização 

de raios-X, dentre outros aparelhos. Esses dispositivos, por mais modernos 

que sejam, perdem em qualidade quando não ocorre a manutenção 

necessária.  

Logo, é de suma importância investir na manutenção de 

equipamentos hospitalares, para que os aparelhos funcionem 

corretamente, oferecendo segurança em seu manuseio e melhores 

resultados nos procedimentos realizados.  
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Para o melhor acompanhamento desse processo, é 

mensurada a taxa de manutenção de equipamentos, que representa 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. Dessa forma, esse indicador avalia o risco de 

desassistência dos equipamentos fora de operação por falta de 

manutenção. 

Com a atualização do inventário em junho de 2019, 

foram identificados 4.180 itens no parque de equipamentos médicos 

hospitalares do hospital, os quais passam por manutenção preventiva e 

corretiva. 

A manutenção preventiva é realizada periodicamente, 

garantindo o melhor desempenho do aparelho. Em contrapartida, a 

manutenção corretiva serve para reparar os danos identificados nos 

equipamentos e corrigir seu funcionamento.  

A figura 28 mostra a taxa de manutenção corretiva e 

preventiva dos equipamentos médico hospitalares, no ano 2019: 

 

Figura 28 - Taxa de Manutenção de Equipamentos 

 
Fonte: Gerência de Manutenção e Infraestrutura 
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Na Figura 28, a média mensal da taxa de manutenção 

preventiva foi de 8,76%, apresentando seus maiores resultados nos 

meses abril, outubro e novembro. No ano avaliado, destaca-se o mês 

de novembro, com 6,1 pontos percentuais acima da média.  

A média mensal da taxa de manutenção corretiva foi de 

6,20%, considerando um período de 10 meses (março a 

dezembro).Foram identificadas taxas maiores nos meses outubro e 

dezembro.  

Os resultados confirmam a maior ocorrência de 

manutenção preventiva nos equipamentos do hospital. 

 

 

 

 

Metas dos Planos de Ação e Melhoria 

 

No terceiro termo aditivo do Contrato de Gestão, foram 

pactuadas algumas ações de melhoria, com prazos para 

dezembro/2019 e novembro/2020. A Tabela abaixo mostra o 

andamento dessas ações durante o período avaliado. 

 

Tabela 7- Metas dos Planos de Ação e Melhoria 

AÇÃO/MELHORIA 

PACTUADA 
PRAZO STATUS OBSERVAÇÕES 

 

1. Implantação 

do Plano de 

Cargos, Carreira 

e Salários (PCCS) 

 

Dez/19 
Em fase de 

conclusão  

Em dezembro/2019, a 

implantação do PCCS estava em 

fase de análise, para posterior 

aprovação e implementação. Em 

fevereiro de 2020, o PCCS foi 

aprovado pelo Conselho de 

Administração do IGESDF e será 

implantado de acordo com a 

disponibilidade orçamentária. A 

primeira onda de implantação 

será a tabela de livre nomeação, 

com o propósito de viabilizar a 

implementação da estrutura 

organizacional. 

2. Obter 

Acreditação 

ONA 1 

Nov/20 
Em 

andamento 

Foi instituído o Comitê Deliberativo 

do Projeto composto por: Vice-

Presidente, Diretores de 
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AÇÃO/MELHORIA 

PACTUADA 
PRAZO STATUS OBSERVAÇÕES 

Administração, Logística, Atenção 

à Saúde e Ensino, Pesquisa e 

Inovação, Superintendente de 

Saúde do HB e Gerência de 

Qualidade e Riscos. Este com 

reuniões mensais, para 

acompanhamento e deliberação 

dos pontos críticos do projeto. 

Também são realizadas reuniões 

quinzenais com os diretores 

responsáveis para o 

monitoramento das etapas. 

3. Concluir a 

reforma do Bloco 

Administrativo, 

adequando à 

arquitetura 

organizacional 

do HOSPITAL DE 

BASE - Convênio 

celebrado entre 

a SES-DF e a 

Caixa 

Econômica 

Federal 

Nov/20 
Em 

andamento 

A empresa responsável pela obra 

de reforma (ENGEMIL) solicitou a 

rescisão amigável do contrato 

atual, que está sendo analisado 

pela Secretaria de Estado de 

Saúde do Distrito Federal. 

4. Instalação do 

aparelho de 

Tomografia por 

Emissão de 

Pósitrons (PET 

Scan) 

Dez/19 
Em 

andamento 

Entre os dias 20 e 22 de 

novembro de 2019, a área 

técnica do Núcleo de Medicina 

Nuclear – NUMEN foi transferida 

para a Ala 2 do Ambulatório do 

HBDF, a fim de iniciar a reforma 

do NUMEN e posterior instalação 

do aparelho. A área Técnica 

enviou o processo de solicitação 

para padronização dos insumos 

necessários da operação à 

Comissão de Padronização, no 

dia 02/01/2020 (fármacos, 

radiofármacos, moléculas 

marcadas, radioisótopos puros), 

no dia 15/01/2020 (fontes 

radioativas) e no dia 27/01/2020 

(equipamentos). Os processos de 

compras mais impactantes na 

Solicitação de Autorização de 

Operação (equipamentos e 

bancada da radiofarmácia) 

serão iniciados em conjunto com 

os processos de padronização, 

para reduzir os riscos de atrasos 

nas aquisições e, 

consequentemente, na 

possibilidade de solicitar a 
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AÇÃO/MELHORIA 

PACTUADA 
PRAZO STATUS OBSERVAÇÕES 

Autorização de Operação. 

5. Transferência 

da farmácia 

ambulatorial 

HBDF para outra 

localidade 

Dez/19 
Em 

andamento 

Desde o último quadrimestre de 

2019, estão sendo feitas tratativas 

junto à Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal para a 

transferência da Farmácia 

Ambulatorial, sendo que, até o 

fechamento do relatório, não 

tinha sido definido o local para a 

transferência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusões 

Os resultados obtidos ao longo de 2019 apontam para 

uma crescente consolidação de avanços e aperfeiçoamentos de 

práticas, fluxos e ações em geral, seja na gestão ou na assistência, na 

busca constante de soluções inovadoras para entregar de forma 

eficiente, eficaz e sustentável produtos e serviços ao cidadão usuário do 

Hospital de Base do Distrito Federal. 

Evidentemente, há muito a ser feito, e sempre haverá, 

visto que os processos estão sempre se aperfeiçoando e novas 

tecnologias, métodos e substâncias são desenvolvidas constantemente, 

apresentando sempre novos desafios a serem superados. 

Contudo, observa-se pelos dados apresentados que o 

IGESDF segue num rumo certo de melhorias e sedimentação de boas 

práticas assistenciais e de gestão. 


