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2ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA (CIG)

 

Data: 15.04.2020 

Local:SalaVermelha 

Horário:9h30 às 12h  

 

PAUTA: 

1. Panorama DF 
2. FHB frente à Pandemia COVID 19
3. Homologação de novos riscos da FHB

 

 

ASSUNTOS TRATADOS  

 

1. O CIG da FHB considerou oportunoe 

da FHB frente ao cenário de enfrentamento da Pandemia da COVID

2. Foi apresentada a situação atual da COVID

14.04.2020. Até o dia 14 de abril foram confirmados 651 casos e registrados 17 óbitos 

confirmados por COVID-19 no DF, o que representa uma letalidade de 2,6%. (Brasil 

O grupo etário das pessoas de 80 anos e mais apresentou a maior letalidade, seguido do grupo 

de 70 a 79 anos. Em relação ao sexo dos casos que evoluíram para óbito 6 (35%) casos eram 

do sexo feminino e 11 (65%) do sexo masculino e todos os casos tinham mais de 60 anos ou 

apresentavam comorbidade.  

Entre os casos confirmados, 53 (8%) estão hospitalizados, 28 destes em Unidade de Terapia 

Intensiva.  

3. Foram analisadosindicadores relacionados à produção de hemocomponentes e demanda 

hospitalarno período. Observou

de Produção e Distribuição de Hemocomponentes 

significativa no processamento e na distribuição de Hemocomponentes nos meses de março e 

abril de 2020, quando comparados ao mesmo

sistemático de coleta e dos estoques continuarão

alteração significativa será imediatamente reportada à direção da FHB. 

4. Em acordo com os dados da Gerência de Pessoas da FHB 

servidores foram afastados de suas atividades laborais por apresentarem sintomas 

contato com sintomáticos por coronavírus, ou por pertencerem ao grupo de risco. 

5. Foi informado pelo Diretor Executivo, Dr. Alexandre Nonino,que a Fundação Hemocentro de 

Brasília irá desenvolver pesquisa científica junto com a Universidade de Brasília sobre o uso de 

plasma convalescente de COVID 19. A pesquisa está em fase final de elaboração do projeto 

para submissão ao Comitê de 

realização.  
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FHB frente à Pandemia COVID 19 
Homologação de novos riscos da FHB 

considerou oportunoe necessário realizar reunião para analisar o contexto atual 

da FHB frente ao cenário de enfrentamento da Pandemia da COVID-19.  

Foi apresentada a situação atual da COVID-19 no DF, de acordo com o boletim da COE de 

Até o dia 14 de abril foram confirmados 651 casos e registrados 17 óbitos 

19 no DF, o que representa uma letalidade de 2,6%. (Brasil 

O grupo etário das pessoas de 80 anos e mais apresentou a maior letalidade, seguido do grupo 

de 70 a 79 anos. Em relação ao sexo dos casos que evoluíram para óbito 6 (35%) casos eram 

do sexo feminino e 11 (65%) do sexo masculino e todos os casos tinham mais de 60 anos ou 

 

Entre os casos confirmados, 53 (8%) estão hospitalizados, 28 destes em Unidade de Terapia 

Foram analisadosindicadores relacionados à produção de hemocomponentes e demanda 

bservou-se que em acordo com os dados apresentados

de Produção e Distribuição de Hemocomponentes GEPROD/FHBnão houve alteração 

significativa no processamento e na distribuição de Hemocomponentes nos meses de março e 

abril de 2020, quando comparados ao mesmo período no ano anterior. O monitor

de coleta e dos estoques continuarão a ser realizadosdiariamente

será imediatamente reportada à direção da FHB.  

Em acordo com os dados da Gerência de Pessoas da FHB até o momento cerca de 8% de 

afastados de suas atividades laborais por apresentarem sintomas 

contato com sintomáticos por coronavírus, ou por pertencerem ao grupo de risco. 

Foi informado pelo Diretor Executivo, Dr. Alexandre Nonino,que a Fundação Hemocentro de 

asília irá desenvolver pesquisa científica junto com a Universidade de Brasília sobre o uso de 

plasma convalescente de COVID 19. A pesquisa está em fase final de elaboração do projeto 

para submissão ao Comitê de Ética (CEP/CONEP) para emissão de parecer au

 

reunião para analisar o contexto atual 

19 no DF, de acordo com o boletim da COE de 

Até o dia 14 de abril foram confirmados 651 casos e registrados 17 óbitos 

19 no DF, o que representa uma letalidade de 2,6%. (Brasil – 6,1%) 

O grupo etário das pessoas de 80 anos e mais apresentou a maior letalidade, seguido do grupo 

de 70 a 79 anos. Em relação ao sexo dos casos que evoluíram para óbito 6 (35%) casos eram 

do sexo feminino e 11 (65%) do sexo masculino e todos os casos tinham mais de 60 anos ou 

Entre os casos confirmados, 53 (8%) estão hospitalizados, 28 destes em Unidade de Terapia 

Foram analisadosindicadores relacionados à produção de hemocomponentes e demanda 

se que em acordo com os dados apresentados pela Gerência 

FHBnão houve alteração 

significativa no processamento e na distribuição de Hemocomponentes nos meses de março e 

O monitoramento 

sdiariamentee qualquer 

até o momento cerca de 8% de 

afastados de suas atividades laborais por apresentarem sintomas ,terem tido 

contato com sintomáticos por coronavírus, ou por pertencerem ao grupo de risco.  

Foi informado pelo Diretor Executivo, Dr. Alexandre Nonino,que a Fundação Hemocentro de 

asília irá desenvolver pesquisa científica junto com a Universidade de Brasília sobre o uso de 

plasma convalescente de COVID 19. A pesquisa está em fase final de elaboração do projeto 

para emissão de parecer autorizando a 
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6. Foram analisados pelo CIG os novos riscos estratégicos da FHB relacionados à Pandemia 

identificados pelo Subcomitê de Riscos.  Após discussão das causas, consequências, análise dos 

riscos e controles de riscos, os mesmos fora

FHB.  

 

 

ENCAMINHAMENTOS 

Ações 

i. Submissão da pesquisa 

uso de plasma convalescente 

CEP/CONEP para início

realização da pesquisa junto 

com a UnB. 

ii. Monitoramento diário 

número de coletas e de 

produção de bolsas para 

manutenção dos estoques 

estratégicos. 

iii. Gerenciamento de riscos 

relacionados à Pandemia de 

COVID-19 
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Foram analisados pelo CIG os novos riscos estratégicos da FHB relacionados à Pandemia 

identificados pelo Subcomitê de Riscos.  Após discussão das causas, consequências, análise dos 

de riscos, os mesmos foram homologados e passarão a ser

Responsáveis 

Submissão da pesquisa sobre o 

uso de plasma convalescente ao 

CEP/CONEP para início da 

realização da pesquisa junto 

DIREX e CPDI 

diário do 

número de coletas e de 

produção de bolsas para 

manutenção dos estoques 

GECD e GEPROD 

Gerenciamento de riscos 

relacionados à Pandemia de Subcomitê de riscos 

 

Foram analisados pelo CIG os novos riscos estratégicos da FHB relacionados à Pandemia 

identificados pelo Subcomitê de Riscos.  Após discussão das causas, consequências, análise dos 

homologados e passarão a ser gerenciados na 

Prazo 

17/04 

contínuo 

contínuo 
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2ª REUNIÃO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA 

 

Data: 15.04.2020 

Local:Sala Vermelha 

Horário:9h30 às 12 h 

 

ÁREA/SETOR 

PR OsneiOkumoto

DIREX Alexandre Nonino

ASSESSORIA ESP. Marcela Moreira Coelho

ASPLAN Anna Karina Vieira da Silva

AJUR Ivaneide de Oliveira Lopes 

CODAG Paulo Sérgio Dias Peres

ASGQ Paola Almeida dos Santos 

Sobral 

ASCOM Tatiana Tenuto Silva

OUVIDORIA Fernanda Nogueira

ÁREA/SETOR REPRESENTANTE/CONVIDADO

ASSESSORIA ESP. Bárbara de 

SUBCOMITÊ DE RISCOS Elaine Tavares M. do Lago

SUBCOMITÊ DE RISCOS Bárbara Maciel S. Pimentel
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ª REUNIÃO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA 

TITULAR ASSINATURA 

OsneiOkumoto ASSINADO 

Alexandre Nonino 
ASSINADO 

Moreira Coelho 
ASSINADO 

Anna Karina Vieira da Silva 
ASSINADO 

Ivaneide de Oliveira Lopes  
 

Paulo Sérgio Dias Peres 
ASSINADO 

Paola Almeida dos Santos 
 

Tenuto Silva 
ASSINADO 

Fernanda Nogueira 
ASSINADO 

REPRESENTANTE/CONVIDADO  

Bárbara de Jesus Simões ASSINADO 

Elaine Tavares M. do Lago ASSINADO 

Bárbara Maciel S. Pimentel ASSINADO 

 

ASSINATURA  
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