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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO
FEDERAL

Conselho de Administração

 

ATA

ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – 28ª RE

 

 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis 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 oitava 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); PATRÍCIA
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);
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; a Diretora Vice-Presidente do IGESDF – Dra. MARIELA SOUZA
DE JESUS; o Diretor de Administração e Logís�ca – Dr. PAULO LEONEL DE SOUZA MENEZES; a Diretora de
Inovação, Ensino e Pesquisa – Dra. EMANUELA DOURADO REBELO FERRAZ; o Diretor de Atenção à Saúde
– Dr. JAIR TABCHOURY FILHO; a Secretária Adjunta de Assistência à Saúde - RAQUEL BEVILAQUA; o
Superintendente do Hospital de Base – Dr. PAULO CORTEZ; o Chefe do Núcleo da Oncologia, Hematologia
e Hemoterapia do Hospital de Base – Dr. BRUNO SARMENTO. A reunião teve início às dezesseis horas e
cinco minutos. 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. O PRESIDENTE cumprimentou os presentes e informou os pontos de pauta:
1- Oncologia do Hospital de Base – Dimensionamento de recursos humanos, insumos e medicamentos. O
PRESIDENTE explicou que necessitava de todas as informações consonantes a pauta. O PRESIDENTE
passou a palavra ao Dr. OCCHI que cumprimentou os presentes e transmi�u a palavra ao Dr. SARMENTO.
Dr. SARMENTO cumprimentou os presentes e deu início à apresentação que será anexada a esta ata.
Após a finalização o PRESIDENTE explicou que estavam fazendo um levantamento de dados junto à
Secretaria de Saúde para equiparar as informações, pediu que o IGESDF fizesse a próxima apresentação e
no final os membros fizessem seus ques�onamentos. Dr. PAULO LEONEL deu início à apresentação das
ações no âmbito de compras, apresentando a situação dos quimioterápicos e demais informações
conforme apresentação anexada. O PRESIDENTE passou a palavra aos membros do Conselho para
ques�onamentos. Os Conselheiros RAIMUNDO e MARIA THEREZA fizeram alguns apontamentos,
demonstrando sua preocupação com a atual situação e pedindo urgência na resolução dos problemas
como falta de insumos e recursos humanos. O Conselheiro LUÍS CARLOS ques�onou a respeito da carga
horária dos profissionais. O PRESIDENTE disse ter verificado uma discrepância em relação ao déficit de
carga horária de técnico de enfermagem, sendo informado que é de 432 horas, disse que segundo dados
da SES o levantamento era de 91 horas, disse que o déficit de carga horária de médicos levantada pela
SES era de 122h e pelo IGESDF 120h, solicitou manifestação do IGESDF quanto à discrepância. Dr. OCCHI
respondeu ao Conselheiro LUIS CARLOS falando que tem como parâmetro a carga horária de 36 horas
para o técnico de enfermagem e 24 horas para médico, disse que aumentarão a carga horária daqueles
profissionais que �verem interesse, consequentemente aumentando o salário, informou que para o
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IGESDF é melhor aumentar a carga horária de profissionais que já estão trabalhando, pois sairia mais
barato que contratar novos profissionais para o Ins�tuto. Falou que estão trabalhando para fazer
remanejamentos de áreas que tem horas sobrando e áreas com déficit. Falou que nos úl�mos meses o
IGESDF gastou em média 18 milhões com insumos e em julho �veram um dispêndio de quase 30 milhões
de reais em insumos. Informou que a questão financeira é determinante, pois sem dinheiro não
conseguem comprar insumos e contratar profissionais. Falou que no mês de agosto está sendo
regularizada a situação do Ins�tuto, informou que o mês de julho foi o pior momento do IGESDF, disse
que precisam monitorar os insumos e tem trabalhado para isso, lembrou ao Conselho que herdou uma
dívida gigante do Ins�tuto e que essa dívida precisa ser administrada. O PRESIDENTE informou que a Dra.
Raquel falaria sobre os dados informados pela regulação em relação à oncologia do Hospital de Base,
solicitou que o IGESDF enviasse via SEI a produ�vidade para fazer um compara�vo. Dra. RAQUEL
cumprimentou os presentes, ques�onou se os leitos apresentados da oncologia eram regulados. Dr.
SARMENTO informou que os leitos eram para demanda interna, cadastrados somente no sistema
Sisleitos, informou que possuíam mais 15 leitos de cuidados oncológicos con�nuados, de pacientes em
inves�gação ou cuidados palia�vos que aguardam transferência para hospital de apoio ou alta domiciliar.
Informou que a hematologia ocupa outro andar e possui cerca de 28 leitos exclusivamente para
oncologia clinica. Dra. RAQUEL informou que gostaria de confrontar outros dados que não foram
apresentados referentes à oncologia. Dr. SARMENTO disse que posteriormente poderiam complementar
as informações. Concluídas as deliberações, o PRESIDENTE encerrou a reunião às dezessete horas e
quinze minutos. 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 do IGESDF
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