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Visita da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara 

Legislativa ao Hospital de Base de Brasília (HBDF) 
 

A visita ao HBDF foi realizada no dia 18 de maio de 2016 a partir de uma queixa feita 

por um médico do próprio hospital a respeito da falta de medicamentos no estoque. 

Participaram da visita o Diretor-geral do HBDF, Dr. Tadeu Palmieri (Anestesia), o 

Diretor de atenção à saúde, Dr. Júlio César (Endocrinologia e metabologia), o presidente 

da CESC, Prof. Reginaldo Veras (PDT) e os parlamentares membros da Comissão, 

Wasny de Roure (PT) e Rafael Prudente (PMDB). 

 

Informações gerais do Hospital de Base de Brasília 

 

- 4 mil servidores públicos no quadro 

- A unidade recebe R$ 50 milhões de reais mensais para manutenção e pagamento de 

pessoal da unidade de saúde. Desse montante, R$ 36 milhões de reais são destinados ao 

pagamento dos servidores. 

 

1. Estoque de medicamentos 

 

Segundo o Diretor-Geral, Dr. Tadeu Palmieri, muitos medicamentos estão em falta. A 

situação do Estado vem se alastrando desde 2003. O médico frisou o profundo problema 

que a saúde pública vem enfrentando e a importância da intervenção política nesse 

processo. 

 

A compra emergencial de medicamentos é uma prática corriqueira. Além do preço 

elevado das cotações emergenciais, as empresas temem o calote por parte do GDF. Muitas 

delas  faliram por conta da falta de pagamento, ou seja, não há compromisso do Estado 

para que as empresas recebam. O estoque possui hoje um sistema informatizado, mas ele 

ainda é lento. A compra de um medicamento, por exemplo, dura em média 2 anos. “É um 

processo de credibilidade e o Estado precisa assumir isso. Ele não anda hoje porque as 

empresas não cotam com prazo, só cotam no emergencial”. 

 

2. Investimento em saúde primária  

 

Muitos problemas enfrentados por pacientes poderiam ter sido evitados anteriormente, 

sobretudo, em unidades de atenção primária. Caso houvesse uma atenção primária à 

saúde, isso aliviaria hoje as filas dos hospitais regionais do DF. 

 

3. Gestão  

 

A equipe gestora afirmou que há excelentes especialistas no quadro do HBDF, mas não 

há gestores suficientes. Há um atraso em matéria de gestão, mas isso demanda tempo. É 

um processo. 
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4. Equipamentos 

 

Muitas vezes o problema dos equipamentos está na instalação e manutenção. A Secretaria 

de Saúde realiza as compras, mas não conta com a instalação, por exemplo. A máquina 

chega sem previsão de começar a funcionar para atender os pacientes.  

- Há somente 1 aparelho de Radioterapia funcionando, e precariamente. Ele realiza 70 

exames por dia.  

- Existem 2 equipamentos de Radioterapia sem contrato de manutenção há 2 anos. Este 

aparelho possuiu uma obrigatoriedade de manutenção preventiva a cada dois meses. 

Segundo o chefe do setor, Marcelo Ribeiro, há prerrogativas para fechar de vez o serviço, 

deixando de atender os pacientes. O último contrato terminou em 14/8/2015. 

- O HBDF possui um equipamento de ponta (e caro), o PET-SCAN, que está parado há 

anos e poderia atender vários pacientes com vários tipos de câncer.  

 

5. Infraestrutura  

 

O maior problema do hospital neste quesito é a questão elétrica. Desde a inauguração não 

houve reformas. 

 

6. Setor de Oncologia 

 

A Chefe de Oncologia do HB, Drª Maria Letícia, afirmou que o setor vive uma situação 

caótica. Não há equipamentos e nem medicamentos suficientes na unidade e o governo 

do DF cortou todos os convênios com os hospitais particulares, parcerias essas que 

minimizavam alguns problemas quanto a realização de exames. Hoje o setor encaminha 

os pacientes para regiões como Uberaba, Goiânia, Patos de Minas e Uberlândia. Contudo, 

após o tratamento, eles acabam entrando com ações judiciais para cobrir as despesas. 

 

7. Encaminhamentos 

 

O presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura sugeriu aos diretores do HBDF 

a realização de uma audiência com o Governador do Distrito Federal e com o Secretário 

de Saúde do DF. A intenção é apresentar um relatório com as demandas e as solicitações 

feitas previamente ao GDF e à SES-DF. O Diretor-geral ficou responsável por coordenar 

a produção desse material, que será elaborado por cada setor do hospital.  

 

O Prof. Reginaldo Veras frisou a importância de se transformar o PDPAS, Programa de 

Descentralização Progressiva de Ações da Saúde, em unidade orçamentária. Dessa forma, 

os parlamentares podem enviar emendas orçamentárias para os hospitais regionais do DF. 

Além disso, o valor do recurso é de apenas R$ 8 mil reais e, segundo o parlamentar, é 

preciso ampliar a quantia. 

 

 

 

 

 

 

 


