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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO
FEDERAL

Conselho de Administração

 

ATA

 

ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – 25ª RE

 

 

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, reuniu-se o
Conselho de Administração do Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF,
excepcionalmente através de reunião virtual, para realização da vigésima quinta reunião extraordinária,
sob a Presidência do senhor OSNEI OKUMOTO, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal,
conforme Decreto de 17 de setembro de 2020, publicado no DODF nº 178, de 18 de setembro de 2020,
pag. 13. Presentes os seguintes Conselheiros: MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO (membro �tular);
RAIMUNDO NONATO LIMA (membro �tular); SAMARA FURTADO CARNEIRO (membro �tular); PATRICIA
CAVALCANTE DOS SANTOS (membro �tular); WILLY PEREIRA DA SILVA FILHO (membro �tular); ROBERTO
CARLOS ALVES LOUZEIRO (membro �tular); LUÍS CARLOS MACEDO DA FONSECA (membro suplente);
GUSTAVO MAGNO DA CRUZ (membro suplente); LUCIANA GUIMARÃES FARIAS GOMES (membro
suplente); AMILCAR BARBOSA CINTRA (membro suplente); EMANUELLA BARROS DOS SANTOS (membro
suplente); presentes também o Diretor Presidente do IGESDF - Dr. GILBERTO OCCHI; Diretor de
Administração e Logís�ca – Dr. MARCELO OLIVEIRA BARBOSA; Diretora de Inovação, Ensino e Pesquisa –
Dra. EMANUELA DOURADO REBELO FERRAZ; Diretor de Atenção à Saúde – Dr. JAIR TABCHOURY FILHO;
Superintendente do Hospital de Base – Dr. PAULO GIOVANNE PINHEIRO CORTEZ; Secretária Adjunta de
Assistência à Saúde - RAQUEL DEVILAQUA . A reunião teve início às quinze horas. Eu, ROSIANE WEKERLIN
PACHECO, Secretária Execu�va do Conselho de Administração, verificando o quórum, dei início aos
trabalhos da mesa, cumprimentando todos os presentes e transmi�ndo algumas informações. Finalizadas
as informações, passei a palavra ao PRESIDENTE do Conselho de Administração - Dr. OSNEI OKUMOTO. O
PRESIDENTE cumprimentou os presentes, informou que solicitou uma reunião extraordinária, por ver a
necessidade de um diálogo com a direção do IGESDF referente à situação assistencial do Hospital de
Base. Informou os pontos de pauta da reunião: 1- Aprovação das Atas da 16ª Reunião Ordinária e 24ª
Reunião Extraordinária do Conselho de Administração; 2- Hospital de Base – levantamento assistencial,
insumos e fechamento de leitos.  Passou ao primeiro ponto de pauta. Deu oportunidade para que os
Conselheiros se manifestassem caso �vessem algum pedido de alteração de texto das atas apresentadas.
Como não ocorreram manifestações as atas da 16ª reunião ordinária e da 24ª reunião extraordinária
foram aprovadas por unanimidade.  Passou ao segundo ponto de pauta: Hospital de Base – levantamento
assistencial, insumos e fechamento de leitos. O PRESIDENTE expôs sua preocupação em relação à
assistência. Disse ter �do conhecimento através de meio de comunicação sobre fechamento de leitos de
UTI durante um final de semana. Explicou que essa informação teve uma grande repercussão com
diversas manifestações da imprensa, falou que nem sabia se eram verdadeiras ou falsas. Explicou que
tem preocupações relacionadas à UTI, oncologia, cardiologia e hemodinâmica. Pediu que os gestores do
Ins�tuto fizessem uma apresentação ao Conselho para que pudessem ter conhecimento, podendo
discu�r de forma mais ampla o assunto. O PRESIDENTE passou a palavra aos expositores. Dr. OCCHI
cumprimentou os presentes, informou que no final do mês de julho farão uma apresentação de
prestação de contas do IGESDF ao Conselho, explicou que Dr. JAIR e Dr. MARCELO fariam a apresentação
da atual situação do Hospital de Base, passou a palavra ao primeiro expositor. Dr. JAIR cumprimentou
todos os presentes, agradeceu a oportunidade, explicou que apesar de todas as dificuldades enfrentadas
atualmente no IGESDF, como falta de alguns materiais e medicamentos, estavam executando de modo
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geral o mesmo número de procedimentos do ano de 2020. Iniciou a apresentação conforme será
anexada a esta ata, explicando detalhadamente cada item. Quando Dr. JAIR chegou ao slide de
“Monitoramento de Serviço” passou a palavra ao Dr. PAULO para que con�nuasse a apresentação. Dr.
PAULO cumprimentou os presentes e deu andamento a apresentação.  O PRESIDENTE sugeriu que fosse
es�pulado um prazo para a execução das “perspec�vas” apresentadas para que pudessem acompanhar o
andamento.  Dr. PAULO con�nuou apresentando os impactos na Gestão conforme a apresentação
anexada. Finalizada a apresentação o PRESIDENTE falou que a Secretaria de Saúde – SES está à disposição
em tudo que for necessário para ajudar o IGESDF. Falou que precisa ser elaborado um planejamento de
como irão trabalhar as cirurgias ele�vas que segundo o PRESIDENTE foi um pedido do governador do
Distrito Federal. Disse que os gestores devem tomar cuidado com reservas de salas cirúrgicas para
algumas especialidades, para que dêem vazão as demais cirurgias. O PRESIDENTE ques�onou se o IGESDF
está tendo dificuldades de recursos humanos na urologia por parte do Hospital de Base. Passou então a
palavra à Dra. Raquel para mais apontamentos. Dra. RAQUEL explicou que segundo dados de
procedimentos regulados e aprovados pelo Complexo Regulador, como cirurgia cardíaca, coloproctologia,
mastologia, bucomaxilo, cabeça e pescoço, otorrinolaringologia, ginecologia oncologica, urologia, cirurgia
torácica, o�almologia, neurocirurgia e cirurgia oncológica, alguns dados estavam divergindo dos
apresentados. Falou que pode acontecer de divergir um pouco, porém observou grandes diferenças,
pediu que Dr. JAIR explicasse melhor a quan�dade de procedimentos executados e apresentados. Falou
que no caso de urologia, falta o aparelho para a realização da litotripsia, disse que o Hospital de Base iria
adquirir à algum tempo, porém a rede pública está sem o aparelho até o momento, tendo um
represamento de pacientes na urologia, não conseguindo dar a retaguarda adequada. Dr. JAIR falou que
os números que foram expostos são números registrados dentro do centro cirúrgico do Hospital de Base,
falou que poderiam verificar as fontes juntos, examinando o livro de registros do centro cirúrgico. Em
relação à urologia Dr. JAIR explicou que tem dificuldades em relação à obsolescência do “LECO” litotripsia
extracorpórea, informou que somente o Hospital de Base possuía o aparelho que entrou em
obsolescência não podendo mais ser usado. Falou que o custo do aparelho é em média 2,5 milhões e no
momento não possuem recursos para aquisição. Informou que a dificuldade da urologia não é de
recursos humanos, mas sim de insumos. Em relação às salas de cirurgias, informou que foi feito uma
reestruturação do centro cirúrgico, explicou que as salas não são mais fixas por especialidades, disse que
a gestão tem mudado o horário de funcionamento do centro cirúrgico e que existe disponibilidade de
colocar mais salas para atender procedimentos ele�vos até as 23 horas. Dra. RAQUEL falou ter entendido
que Dr. JAIR apurou o quan�ta�vo através de dados do centro cirúrgico porém, explicou que os dados de
cirurgias são da regulação, pois são especialidades cirúrgicas todas reguladas. Pediu que se reunissem
para verificar as discordâncias. Dr. PAULO falou ter iden�ficado que o cumprimento dos procedimentos
da regulação, principalmente cabeça e pescoço não estavam sendo seguidos ipsis li�eris, informou que
estão acompanhando essa questão que foi iden�ficada, disse que estão se reunindo com os chefes de
serviço para que seja adequado. O Conselheiro RAIMUNDO falou que existe paciente de ortopedia
internado há mais de quarenta dias esperando cirurgia por falta de material. Disse que falta pessoal na
área da oncologia. Falou que se preocupa com a devolução de estatutários, disse que alguns estão
fazendo muita falta e falou que devem retornar ao IGESDF. Disse que a logís�ca tem que ser avaliada e
adequada para que não faltem medicamentos no Hospital de Base. Demonstrou seu descontentamento
por verificar através da mídia televisiva diversas denuncias ligada ao IGESDF.  A conselheira MARIA
THEREZA falou que o planejamento apresentado ao Conselho tem sido ó�mo, porém o momento é
delicado e não podem permi�r que faltem insumos no Hospital de Base, disse que o Hospital deve ser um
lugar seguro para aqueles que precisam. Perguntou o que poderia ser feito no momento em relação à
falta de medicamentos, pediu que se de�vessem na atual realidade do paciente. Dr. OCCHI disse que se
preocupa com as situações apresentadas pelos Conselheiros, falou que aceita sugestões para resolverem
os problemas, disse que tem tentado fazer tudo pensando na situação mais urgente possível, disse que os
planejamentos estruturantes não acontecem de uma forma rápida como gostaria, explicou que
acontecerão ao longo desse ano. Disse que na questão dos recursos humanos tem autorizado a reposição
conforme a necessidade, disse que não podem voltar à situação cri�ca de endividamento, informou que
muitas vezes não compram insumo por estarem devendo algumas empresas. Falou que a falta de
insumos algumas vezes pode ser falta de organização, mas de outro lado existe uma falta de recursos
financeiros que foi herdada de outra gestão. Disse que o IGESDF não possui recursos suficiente para
pagar todas as empresas, pediu que o Conselho entendesse isso. Disse que estão cuidando de todas as
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situações, falou que atualmente o IGESDF é uma força tarefa para que se compre sem fraude, sem roubo.
Disse que precisa que haja sensibilidade da SES referente ao pagamento para o IGESDF. Informou que
estão atendendo a COVID desde janeiro e que até o momento da reunião o processo estava sendo
analisado para efetuarem o pagamento ao IGESDF, informou que esse dinheiro faz muita falta, usou dessa
ênfase para dizer que o IGESDF é um braço da Secretaria de Saúde e não um concorrente. Disse que
precisam de união e informou que isso vem sido construído junto ao Secretário de Saúde - Dr. Osnei. O
Conselheiro LUIS CARLOS cumprimentou os presentes, falou que precisa ter um esforço dobrado para
contornar e dividir os recursos humanos para atender a população que padece no agravo de suas
patologias. Disse que deve exis�r uma força tarefa entre SES e IGESDF para se voltar às cirurgias ele�vas e
exames. Dr. MARCELO cumprimentou todos os presentes e fez a apresentação conforme será anexada a
esta ata. Dr. OCCHI informou que existe uma força tarefa para a compra de insumos. Disse que foram
feitas diversas economias para que pudessem fazer uma compra média de 14 milhões em insumos.
Informou que o Hospital de Base não parou, mesmo em meio às dificuldades, disse ter consciência da
grande responsabilidade com a população, pediu que os Conselheiros meditassem na apresentação e
verificassem tudo que tem sido feito pela nova gestão. O Conselheiro RAIMUNDO disse que a gestão
deve dar atenção a logís�ca para que não faltem medicamentos nas unidades, explicou que está junto ao
Ins�tuto desde sua criação, disse que consegue ver o compromisso dos atuais gestores, mas falou que a
logís�ca tem falhado. O PRESIDENTE disse que infelizmente tem sofrido ataques internos e que isso
entristece tanto ele quanto Dr. OCCHI, pois estão procurando arrumar toda a bagunça encontrada no
IGESDF, disse que recebem informações inverídicas. Falou que gostou muito das apresentações e que
através da transparência podem avaliar como ajudar a gestão nas dificuldades. Elogiou o trabalho que Dr.
WILLY tem realizado no Hospital Regional de Santa Maria e que a Dra. NADJA tem realizado junto as UPAs,
falou que todos podem ajudar a melhorar ainda mais a assistência dentro de todas as unidades.
Concluídas as deliberações, o PRESIDENTE, encerrou a reunião às dezessete horas. Eu, ROSIANE
WEKERLIN PACHECO, Secretária Execu�va do Conselho de Administração do Ins�tuto de Gestão
Estratégica de Saúde do Distrito Federal, lavrei a presente ata, assinada por mim, pelo PRESIDENTE e
demais membros do Conselho de Administração presentes na reunião.

 

 

OSNEI OKUMOTO 
Presidente do Conselho de Administração do IGESDF 

Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal

 

 

ROSIANE WEKERLIN PACHECO 
Secretária Execu�va do Conselho de Administração
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