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Linha do tempo (destaques 

Janeiro 
Criação do IHB e início das operações

Criação da Secretaria Integrada de Gestão Acadêmica (SiGA)

Início das atividades do Comitê de Ética em Pesquisa

Fevereiro 
Realização de mutirão de 

Retomada das atividades neuroc

Conclusão da reforma da farmácia Centra

Acolhimento de 303 residentes

Aquisição e troca de bombas de 

Março 
Aquisição de enxoval (200

Adoção de soluções emergenciais de ar condicionado para o Centro Cirúrgico

Realização da 1ª pesquisa de satisfação do usuário atendido

Abril 
Desbloqueio de salas cirúrgicas

Aquisição de 10 carrinhos de anestesia

Contratação de 700 profissionais

Realização do 1º processo seletivo do IHB para contratação da equipe assistencial 

(médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem)

Maio 
Reforma, regularização dos

CME 

Implantação do transporte de pacientes

Desbloqueio de 107 leitos de 
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(destaques e ações implantadas pelo IHB) 

e início das operações 

Criação da Secretaria Integrada de Gestão Acadêmica (SiGA) 

Início das atividades do Comitê de Ética em Pesquisa 

de oncologia (zerando a fila de 1ª consulta no mês

Retomada das atividades neurocirúrgicas 

Conclusão da reforma da farmácia Centra 

Acolhimento de 303 residentes 

Aquisição e troca de bombas de infusão 

(2000 lençóis e roupas) 

soluções emergenciais de ar condicionado para o Centro Cirúrgico

Realização da 1ª pesquisa de satisfação do usuário atendido 

de salas cirúrgicas 

carrinhos de anestesia 

profissionais da assistência por processo seletivo

Realização do 1º processo seletivo do IHB para contratação da equipe assistencial 

édicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem) 

Reforma, regularização dos insumos e instalação de lavadoras ultrassônicas do 

Implantação do transporte de pacientes 

leitos de enfermaria 

no mês) 

soluções emergenciais de ar condicionado para o Centro Cirúrgico 

da assistência por processo seletivo 

Realização do 1º processo seletivo do IHB para contratação da equipe assistencial 

insumos e instalação de lavadoras ultrassônicas do 
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Junho 
Entrada em operação da central de padiolagem

Implantação do novo serviço de atendimento e acolhimento

Inicio do projeto Lean na emergência (PROADI/SUS)

Regularização do fornecimento de materiais de ortopedia

Julho 
Recorde mensal de cirurgias ortopédicas 

Início do projeto para acreditação hospitalar ONA I

Início do sistema de monitoramento de filas para 

Maior número de transplantes de cór

Realização da 2ª pesquisa de satisfação do usuário atendido

Agosto 
Recredenciamento do transplante renal e realização dos 

de doador vivo no IHB  

Conclusão da reforma do quarto terapêutico

Repaginação do restaurante

Zerada a fila da Radioterapia
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Entrada em operação da central de padiolagem (maqueiros) 

Implantação do novo serviço de atendimento e acolhimento 

na emergência (PROADI/SUS) 

Regularização do fornecimento de materiais de ortopedia 

Recorde mensal de cirurgias ortopédicas nos últimos quatro anos (136 cirurgias)

Início do projeto para acreditação hospitalar ONA I 

Início do sistema de monitoramento de filas para marcação de consultas

de transplantes de córnea do DF (9 realizados) 

Realização da 2ª pesquisa de satisfação do usuário atendido 

Recredenciamento do transplante renal e realização dos dois primeiros transplantes 

Conclusão da reforma do quarto terapêutico 

Repaginação do restaurante 

Zerada a fila da Radioterapia  

nos últimos quatro anos (136 cirurgias) 

marcação de consultas 

rimeiros transplantes 
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Informações sobre a g
 
A Superintendência de Desenvolvimento de Gestão de Pessoas definiu suas 
estratégias de atuação, no período de abril a agosto de 2018
as prioridades para o período 
administrativas do hospital, desenvolv
parte dos servidores, que em sua maioria
unidades da rede. 

Diante disso, ações foram a
o período. Foi efetivado o Processo Seletivo Simplificado realizado 
CEBRASPE, com publicação do resultado do certame e convocação e contratação de 
61 médicos, 125 enfermeiros e 473 
implantada uma plataforma digital para viabilizar o processo de recrutamento e 
seleção do IHB, gerando condições para agregar um vasto número de currículos à 
base de talentos do hospital, resultando na contratação de diversos prof
inclusive de área médica totalizando mais de 12.000 currículos cadastrados.
contratações, coordenadas
todas as etapas do Regulamento Próprio de Seleção e Contratação de Pessoal
compreendendo a realização de provas online, pontuação curricular, aplicação de 
diferentes metodologias de análise de perfil
ressaltar que nesta equipe, 
perfil dos candidatos .No
própria realizou a contratação de 
administrativa, cinco profissionais para área de ensino e pesquisa
profissionais para a área de assistên

As gerências da SUDEPE deram a
de Enfermeiros e Técnicos, desenvolvido em conjunto com a Diretoria de Ensino e 
Pesquisa (DEP), a partir do mês de maio, contemplando cerca de 
quarenta e seis profissionais. O 
capacitação nos processos de trabalho teórico e prático, totalizando carga horária 
de cerca de 120 horas por 
Foram implantados ainda
contratados, contando com a participação de 1.040 (mil e quarenta) colaboradores
processo de avaliação do período de experiência de 45 e 90 dias, contemplando a 
criação de instrumento de avaliação e 

Foi iniciado projeto para o desenvolvimento de 
de Gestão por Competência
PCD e Jovem Aprendiz, com 
dimensionamento do quadro de pessoal frente às novas contratações e a 
realocação de mais de 1
descontinuidade ao processo de atendimento ao paciente.

Outros destaques da gestão de pessoas no IHB foram:
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gestão de pessoas 

A Superintendência de Desenvolvimento de Gestão de Pessoas definiu suas 
no período de abril a agosto de 2018, sabendo que dentre 

as prioridades para o período estaria à contratação de equipes assistenciais e 
administrativas do hospital, desenvolvimento de pessoas e devolução para SES de 

que em sua maioria, solicitaram a realocação para outras 

foram adotadas de forma a executar a estratégia definida para 
o Processo Seletivo Simplificado realizado em parceria com

CEBRASPE, com publicação do resultado do certame e convocação e contratação de 
nfermeiros e 473 técnicos de enfermagem. Além disso, foi 

implantada uma plataforma digital para viabilizar o processo de recrutamento e 
seleção do IHB, gerando condições para agregar um vasto número de currículos à 
base de talentos do hospital, resultando na contratação de diversos prof
inclusive de área médica totalizando mais de 12.000 currículos cadastrados.

s pela equipe de gestão de pessoas do IHB, 
etapas do Regulamento Próprio de Seleção e Contratação de Pessoal

realização de provas online, pontuação curricular, aplicação de 
diferentes metodologias de análise de perfil e entrevista por competência. Vale 
ressaltar que nesta equipe, o IHB conta com psicólogos especializados na análise de 

.No período de apuração, o processo seletivo com equipe 
realizou a contratação de noventa e nove profissionais para a área 

cinco profissionais para área de ensino e pesquisa e 
profissionais para a área de assistência à saúde. 

da SUDEPE deram apoio na implantação do Programa de Capacitação 
de Enfermeiros e Técnicos, desenvolvido em conjunto com a Diretoria de Ensino e 

a partir do mês de maio, contemplando cerca de 
profissionais. O programa abordou conteúdo institucional e 

capacitação nos processos de trabalho teórico e prático, totalizando carga horária 
de cerca de 120 horas por profissional totalizando 56.000 horas de treinamento.

ainda, o Programa de Integração para os profissionais 
com a participação de 1.040 (mil e quarenta) colaboradores

processo de avaliação do período de experiência de 45 e 90 dias, contemplando a 
criação de instrumento de avaliação e o treinamento dos gestores.  

a o desenvolvimento de Plano de Cargos e Salário
de Gestão por Competência e programa de Inclusão de Pessoa com Deficiência 
PCD e Jovem Aprendiz, com conclusão prevista para outubro. Também foi realiza
imensionamento do quadro de pessoal frente às novas contratações e a 

realocação de mais de 1.000 (mil) servidores junto à SES, sem causar 
descontinuidade ao processo de atendimento ao paciente. 

Outros destaques da gestão de pessoas no IHB foram: 

A Superintendência de Desenvolvimento de Gestão de Pessoas definiu suas 
sabendo que dentre 

equipes assistenciais e 
devolução para SES de 

, solicitaram a realocação para outras 

forma a executar a estratégia definida para 
em parceria com 

CEBRASPE, com publicação do resultado do certame e convocação e contratação de 
. Além disso, foi 

implantada uma plataforma digital para viabilizar o processo de recrutamento e 
seleção do IHB, gerando condições para agregar um vasto número de currículos à 
base de talentos do hospital, resultando na contratação de diversos profissionais, 
inclusive de área médica totalizando mais de 12.000 currículos cadastrados. Essas 

equipe de gestão de pessoas do IHB, obedeceram a 
etapas do Regulamento Próprio de Seleção e Contratação de Pessoal, 

realização de provas online, pontuação curricular, aplicação de 
entrevista por competência. Vale 

sicólogos especializados na análise de 
período de apuração, o processo seletivo com equipe 

onais para a área 
e duzentos e oito 

poio na implantação do Programa de Capacitação 
de Enfermeiros e Técnicos, desenvolvido em conjunto com a Diretoria de Ensino e 

a partir do mês de maio, contemplando cerca de quatrocentos e 
conteúdo institucional e 

capacitação nos processos de trabalho teórico e prático, totalizando carga horária 
56.000 horas de treinamento. 

Programa de Integração para os profissionais 
com a participação de 1.040 (mil e quarenta) colaboradores e 

processo de avaliação do período de experiência de 45 e 90 dias, contemplando a 
 

Plano de Cargos e Salários, modelo 
de Inclusão de Pessoa com Deficiência – 

. Também foi realizado 
imensionamento do quadro de pessoal frente às novas contratações e a 

000 (mil) servidores junto à SES, sem causar 
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 Revitalização do restaurante, com a implantação de nova sistemática de 
atendimento, o que gerou 
que utilizam os serviços

 Implantação do pagamento de salários por arquivo bancário. A medida gerou 
segurança e efetividade ao processo de pagamentos dos colaboradores

 Efetivação da Política de Benefícios para os colaboradores do IHB, por meio da 
realização de parcerias importantes, onde os colaboradores pode
a serviços diversos, tais como:

 Implantação de estratégia de mobilização dos colaboradores durante
Mundo, no sentido de mantê
descontraído e produtivo, com foco principal em não desassistir o atendimento 
dos nossos pacientes;

 Implantação de várias medidas no âmbito da segurança e medicina do trabalho, 
conforme descrito a seguir:

o Capacitação dos colaboradores no que se refere à Norma Reguladora 
(NR) 32; 

o Inspeção de segurança com foco na redução de acidentes com 
perfurocortantes e contato com materiais biológicos, bem como 
instalação de suportes para caixas de perfurocortantes;

o Desenho dos processos em conformidade com requisitos para 
acreditação ONA I;

o Análise de acidentes e incidentes 
o Monitoramento e análise mens

e dias perdidos
o Elaboração de documentos técnicos como o PPRA (Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional) e LTCAT (Laudo Técnico das Condições 
Ambientais de Trabalho) em conformidade com a legislação de 
segurança e medicina do trabalho.

Com relação ao quadro atual, segue relação de colaboradores por categoria 
profissional (celetistas e estatutários), com data de análise
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lização do restaurante, com a implantação de nova sistemática de 
atendimento, o que gerou bem-estar e satisfação por parte dos colaboradores 

os serviços; 
Implantação do pagamento de salários por arquivo bancário. A medida gerou 

fetividade ao processo de pagamentos dos colaboradores
Efetivação da Política de Benefícios para os colaboradores do IHB, por meio da 

de parcerias importantes, onde os colaboradores pode
diversos, tais como: SESC e a Cultura Inglesa; 

Implantação de estratégia de mobilização dos colaboradores durante
Mundo, no sentido de mantê-los no ambiente de trabalho, porém em clima 
descontraído e produtivo, com foco principal em não desassistir o atendimento 

; 
Implantação de várias medidas no âmbito da segurança e medicina do trabalho, 
conforme descrito a seguir: 

Capacitação dos colaboradores no que se refere à Norma Reguladora 

Inspeção de segurança com foco na redução de acidentes com 
rtantes e contato com materiais biológicos, bem como 

instalação de suportes para caixas de perfurocortantes; 
Desenho dos processos em conformidade com requisitos para 
acreditação ONA I; 
Análise de acidentes e incidentes – RIAT; 
Monitoramento e análise mensal de absenteísmo ocupacional, acidentes 
e dias perdidos; 
Elaboração de documentos técnicos como o PPRA (Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional) e LTCAT (Laudo Técnico das Condições 

e Trabalho) em conformidade com a legislação de 
segurança e medicina do trabalho. 

Com relação ao quadro atual, segue relação de colaboradores por categoria 
profissional (celetistas e estatutários), com data de análise em 31 de agosto:

  

lização do restaurante, com a implantação de nova sistemática de 
e satisfação por parte dos colaboradores 

Implantação do pagamento de salários por arquivo bancário. A medida gerou 
fetividade ao processo de pagamentos dos colaboradores; 

Efetivação da Política de Benefícios para os colaboradores do IHB, por meio da 
de parcerias importantes, onde os colaboradores poderão ter acesso 

Implantação de estratégia de mobilização dos colaboradores durante a Copa do 
los no ambiente de trabalho, porém em clima 

descontraído e produtivo, com foco principal em não desassistir o atendimento 

Implantação de várias medidas no âmbito da segurança e medicina do trabalho, 

Capacitação dos colaboradores no que se refere à Norma Reguladora 

Inspeção de segurança com foco na redução de acidentes com 
rtantes e contato com materiais biológicos, bem como 

Desenho dos processos em conformidade com requisitos para 

al de absenteísmo ocupacional, acidentes 

Elaboração de documentos técnicos como o PPRA (Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional) e LTCAT (Laudo Técnico das Condições 

e Trabalho) em conformidade com a legislação de 

Com relação ao quadro atual, segue relação de colaboradores por categoria 
31 de agosto: 
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Colaboradores por c
ADMINISTRATIVA 
ENFERMAGEM 
ENFERMAGEM – TÉCNICO
FARMÁCIA 
FISIOTERAPIA 
FONOAUDIOLOGIA 
MÉDICA 
MÉDICA – RESIDÊNCIA 
NUTRIÇÃO 
NUTRIÇÃO – TÉCNICO 
OUTRAS ESPECIALIDADES
Total GERAL 

Quadro – Quantidade de colaboradores por categoria profissional

Informações da gestão financeira e contábil

No período de maio a agosto verificou
financeiros, relacionados aos repasses previstos no Contrato de Gestão
entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o Instituto Hospital de 
Base, assinado em 11 de janeiro de 2018, vigente a p

A partir do mês de julho houve a redução do custo de folha de pagamento dos 
servidores cedidos pela Secretaria de Saúde do DF ao IHB, em função do 
remanejamento para a SES de servidores até então cedidos ao IHB. Ao mesmo 
tempo, novas contratações foram realizadas pelo IHB. O efeito global sobre o custo 
de pessoal representou uma redução de 17,2% no mês de julho em relação ao mês 
de junho de 2018. Nos meses de maio e junho, o custo de pessoal 
acréscimo em função 
consideração, principalmente, o período de adaptação e treinamento dos novos 
colaboradores.Dessa forma, o custo total do IHB superou o limite mensal do 
contrato de gestão (de R$ 50,179 milhões) para os meses
remanejamento dos servidores a partir do mês de julho de 2018, o custo total 
retornou ao limite previsto pelo Contrato de Gestão. O processo de ajuste dos fluxos 
operacionais das diversas áreas da Secretaria de Estado da Saúde do DF
permanece, considerando a revalidação dos valores descontados dos repasses 
financeiros IHB, sendo que ressarcimentos poderão ocorrer à medida que descontos 
indevidos forem sendo identificados. Nesse sentido, 
têm realizado reuniões com as áreas correlatas da SES, para validação dos 
processos e valores. 
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Colaboradores por categoria profissional 

TÉCNICO 

OUTRAS ESPECIALIDADES 

Quantidade de colaboradores por categoria profissional

estão financeira e contábil 

No período de maio a agosto verificou-se a consolidação dos fluxos econômicos e 
relacionados aos repasses previstos no Contrato de Gestão

entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o Instituto Hospital de 
Base, assinado em 11 de janeiro de 2018, vigente a partir de 12 de janeiro de 2018.

A partir do mês de julho houve a redução do custo de folha de pagamento dos 
servidores cedidos pela Secretaria de Saúde do DF ao IHB, em função do 
remanejamento para a SES de servidores até então cedidos ao IHB. Ao mesmo 

po, novas contratações foram realizadas pelo IHB. O efeito global sobre o custo 
de pessoal representou uma redução de 17,2% no mês de julho em relação ao mês 

Nos meses de maio e junho, o custo de pessoal 
acréscimo em função das novas contratações realizadas, levando
consideração, principalmente, o período de adaptação e treinamento dos novos 
colaboradores.Dessa forma, o custo total do IHB superou o limite mensal do 
contrato de gestão (de R$ 50,179 milhões) para os meses de maio e junho. Com o 
remanejamento dos servidores a partir do mês de julho de 2018, o custo total 
retornou ao limite previsto pelo Contrato de Gestão. O processo de ajuste dos fluxos 
operacionais das diversas áreas da Secretaria de Estado da Saúde do DF
permanece, considerando a revalidação dos valores descontados dos repasses 
financeiros IHB, sendo que ressarcimentos poderão ocorrer à medida que descontos 

identificados. Nesse sentido, as áreas operacionais do IHB 
o reuniões com as áreas correlatas da SES, para validação dos 

TOTAL 
385 
316 

1.285 
41 

102 
18 
781 
299 
41 
27 
178 

3.473 
Quantidade de colaboradores por categoria profissional 

consolidação dos fluxos econômicos e 
relacionados aos repasses previstos no Contrato de Gestão, celebrado 

entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o Instituto Hospital de 
artir de 12 de janeiro de 2018. 

A partir do mês de julho houve a redução do custo de folha de pagamento dos 
servidores cedidos pela Secretaria de Saúde do DF ao IHB, em função do 
remanejamento para a SES de servidores até então cedidos ao IHB. Ao mesmo 

po, novas contratações foram realizadas pelo IHB. O efeito global sobre o custo 
de pessoal representou uma redução de 17,2% no mês de julho em relação ao mês 

Nos meses de maio e junho, o custo de pessoal apresentou um 
das novas contratações realizadas, levando-se em 

consideração, principalmente, o período de adaptação e treinamento dos novos 
colaboradores.Dessa forma, o custo total do IHB superou o limite mensal do 

de maio e junho. Com o 
remanejamento dos servidores a partir do mês de julho de 2018, o custo total 
retornou ao limite previsto pelo Contrato de Gestão. O processo de ajuste dos fluxos 
operacionais das diversas áreas da Secretaria de Estado da Saúde do DF ainda 
permanece, considerando a revalidação dos valores descontados dos repasses 
financeiros IHB, sendo que ressarcimentos poderão ocorrer à medida que descontos 

as áreas operacionais do IHB 
o reuniões com as áreas correlatas da SES, para validação dos 
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Os repasses financeiros realizados pela SES tem sido irregula
valores e de prazo. De acordo com o anexo VI do Contrato de Gestão, as parcelas 
mensais deverão ser repassadas até o 5º (quinto) dia útil de cada mês. Todas as 
parcelas recebidas até o mês de agosto foram efetuadas com atraso superior a 15 
(quinze dias), sendo que a parcela de maio foi depositada com 42 (quarenta e dois) 
dias de atraso e a parcela d
atraso. Do ponto de vista do fluxo de caixa, observamos que no período de maio a 
agosto houve um aumento gradual do desembolso realizado pelo IHB, 
considerando-se o aumento das aquisições de material 
de serviços de terceiros. No mesmo período foram realizados investimentos no 
valor de R$ 1.208.769,90 (Um milhão, duzentos e oito mil, setecentos e sessenta e 
nove reais e noventa centavos).

Repasses do Contrato de Gestão

Os repasses financeiros recebido
provenientes do Contrato de Gestão 001/2018 estão discriminados na tabela 
abaixo: 

Competência Data Contrato Gestão

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Tabela – 

Com a finalidade de garantir o controle dos saldos, os
aplicados financeiramente em aplicações com disponibilidade imediata, sendo que 
os resgates são realizados de acordo com a necessidade de liquidação dos 
compromissos assumidos.
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Os repasses financeiros realizados pela SES tem sido irregular 
valores e de prazo. De acordo com o anexo VI do Contrato de Gestão, as parcelas 

ser repassadas até o 5º (quinto) dia útil de cada mês. Todas as 
parcelas recebidas até o mês de agosto foram efetuadas com atraso superior a 15 
(quinze dias), sendo que a parcela de maio foi depositada com 42 (quarenta e dois) 
dias de atraso e a parcela de junho foi depositada com 46 (quarenta e seis) dias de 
atraso. Do ponto de vista do fluxo de caixa, observamos que no período de maio a 
agosto houve um aumento gradual do desembolso realizado pelo IHB, 

se o aumento das aquisições de material de consumo e a contratação 
de serviços de terceiros. No mesmo período foram realizados investimentos no 
valor de R$ 1.208.769,90 (Um milhão, duzentos e oito mil, setecentos e sessenta e 
nove reais e noventa centavos). 

Repasses do Contrato de Gestão  

Os repasses financeiros recebidos da SES-DF na conta BRB 215
provenientes do Contrato de Gestão 001/2018 estão discriminados na tabela 

Data Contrato Gestão 
Data Efetivação 

Repasse 

18/01/2018 05/02/2018 (+18 dias) R$ 8.361.828,95

07/02/2018 12/03/2018 (+ 33 dias)  R$ 7.161.813,07

07/03/2018 07/05/2018 (+ 61 dias)  R$ 2.887.949,93

06/04/2018 11/05/2018 (+ 35 dias)  R$ 8.841.853,13

07/05/2018 18/06/2018 (+ 42 dias)  R$ 2.503.562,19

07/06/2018 23/07/2018 (+ 46 dias)  R$ 3.759.002,29

06/07/2018 23/07/2018 (+ 17 dias)  R$ 4.347.251,47

07/08/2018 22/08/2018 (+ 15 dias)  R$ 12.670.377,73

 Detalhamento de repasses do Contrato de Gestão 

Com a finalidade de garantir o controle dos saldos, os valores recebidos são 
aplicados financeiramente em aplicações com disponibilidade imediata, sendo que 
os resgates são realizados de acordo com a necessidade de liquidação dos 
compromissos assumidos. 

 em termos de 
valores e de prazo. De acordo com o anexo VI do Contrato de Gestão, as parcelas 

ser repassadas até o 5º (quinto) dia útil de cada mês. Todas as 
parcelas recebidas até o mês de agosto foram efetuadas com atraso superior a 15 
(quinze dias), sendo que a parcela de maio foi depositada com 42 (quarenta e dois) 

e junho foi depositada com 46 (quarenta e seis) dias de 
atraso. Do ponto de vista do fluxo de caixa, observamos que no período de maio a 
agosto houve um aumento gradual do desembolso realizado pelo IHB, 

de consumo e a contratação 
de serviços de terceiros. No mesmo período foram realizados investimentos no 
valor de R$ 1.208.769,90 (Um milhão, duzentos e oito mil, setecentos e sessenta e 

DF na conta BRB 215-009.538-0, 
provenientes do Contrato de Gestão 001/2018 estão discriminados na tabela 

Valor R$ 

R$ 8.361.828,95 

R$ 7.161.813,07 

R$ 2.887.949,93 

R$ 8.841.853,13 

R$ 2.503.562,19 

R$ 3.759.002,29 

R$ 4.347.251,47 

R$ 12.670.377,73 

valores recebidos são 
aplicados financeiramente em aplicações com disponibilidade imediata, sendo que 
os resgates são realizados de acordo com a necessidade de liquidação dos 
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Fluxo de Caixa 

A evolução do Fluxo de Caixa está apresen
meses de maio a agosto: 

  

Saldo Inicial R$ 

Entradas 

Repasse SES R$

Rendimento aplicação 

Outros recebimentos 

  R$ 

Saídas 

Custo com Pessoal CLT 

Material de Consumo 

Serviços de Terceiros 

Despesas Gerais 

  R$ 

Investimentos (**) 

Saldo Final R$

Tabela 

Custo total 

Do ponto de vista da execução consolidada dos custos relacionados ao Contrato de 
Gestão temos o gráfico abaixo, que apresenta a composição dos gastos, 
vinculados aos limites financeiros previstos para o período
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A evolução do Fluxo de Caixa está apresentada na tabela abaixo, 
 

Maio Junho Julho 

R$ 8.977.690,14 R$16.718.665,91 R$ 13.059.454,22 

R$11.729.803,06 R$2.503.562,19 R$8.106.253,76 

R$69.942,78 R$78.137,76 R$44.516,69 

R$1.653,67 R$19.831,20 - 

R$ 11.801.399,51 R$ 2.601.531,15 R$ 8.150.770,45 

R$1.597.024,47 R$3.220.159,59 R$4.459.444,32 

R$1.678.650,62 R$2.294.129,29 R$5.445.675,67 

R$536.002,87 R$291.721,43 R$271.985,33 

R$94.293,78 R$116.772,83 R$115.248,95 

R$ 3.905.971,74 R$ 5.922.783,14 R$ 10.292.354,27 

R$ 154.452,00 R$ 337.959,70 R$ 677.358,20 

R$16.718.665,91 R$ 13.059.454,22 R$ 10.240.512,20 

Tabela – Fluxo de caixa (maio a agosto) 

Do ponto de vista da execução consolidada dos custos relacionados ao Contrato de 
Gestão temos o gráfico abaixo, que apresenta a composição dos gastos, 
vinculados aos limites financeiros previstos para o período (em milhares de reais)

tada na tabela abaixo, relativa aos 

Agosto 

R$ 10.240.512,20 

R$12.670.377,73 

R$42.337,99 

- 

R$ 12.712.715,72 

R$3.938.739,70 

R$6.739.501,26 

R$1.102.003,31 

R$62.341,67 

R$ 11.842.585,94 

R$ 39.000,00 

R$ 11.071.641,98 

Do ponto de vista da execução consolidada dos custos relacionados ao Contrato de 
Gestão temos o gráfico abaixo, que apresenta a composição dos gastos, 

(em milhares de reais): 
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Gráfico 

 

Nesse sentido, observa-se que os custos totais para o período de 
estão dentro dos limites previstos, sendo que o maior valor é representado pelo 
Custo com Pessoal. 

Custo com pessoal 

O custo com pessoal representa o maior valor dentro dos gastos executados pelo 
Instituto Hospital de Base, com destaque para os custos dos servidores cedidos 
pela SES-DF, conforme gráfico abaixo

 

Gráfico 

 

41.736,5 

7.718,5 
3.359,8 
2.269,0 

-

10.000,0 

20.000,0 

30.000,0 

40.000,0 

50.000,0 

60.000,0 

Maio
Pessoal

37.876,1 

3.860,5 
41.736,5 

-

5.000,0 

10.000,0 

15.000,0 

20.000,0 

25.000,0 

30.000,0 

35.000,0 

40.000,0 

45.000,0 

Maio

Servidores SES
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Gráfico – Custo total IHBDF 2º Quadrimestre 

se que os custos totais para o período de 
estão dentro dos limites previstos, sendo que o maior valor é representado pelo 

essoal representa o maior valor dentro dos gastos executados pelo 
Instituto Hospital de Base, com destaque para os custos dos servidores cedidos 

DF, conforme gráfico abaixo (em milhares de reais): 

Gráfico – Custeio com pessoal IHBDF 2º Quadrimestre 

39.977,4 33.082,3 

7.621,0 

7.415,7 

2.170,8 
6.878,2 

2.400,7 
2.250,5 

Junho Julho
Material de Consumo Serviços de Terceiros

35.869,1 28.025,2 

4.108,3 

5.057,1 

41.736,5 39.977,4 
33.082,3 

Junho Julho

Colaboradores CLT Meta Contrato Gestão

 

se que os custos totais para o período de maio a agosto 
estão dentro dos limites previstos, sendo que o maior valor é representado pelo 

essoal representa o maior valor dentro dos gastos executados pelo 
Instituto Hospital de Base, com destaque para os custos dos servidores cedidos 

 

33.129,9 

7.306,8 

7.292,6 
2.251,3 50.179,25 

Agosto
Serviços de Terceiros

27.027,4 

6.102,5 
35.125,5 

33.129,9 

Agosto

Custo IHB
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Material de consumo 

O custeio com material de consumo realizado no período de 
apresentou os seguintes valores

 

Gráfico – Custeio material de consumo IHBDF 

Os números demonstram que os valores re
confirmam a tendência de cres
relação à execução das aquisições realizadas pelo Insti
reduçãoda utilização dos contratos e aquisições realizadas pe
Saúde do Distrito Federal. 

Serviços de Terceiros  

O valor relacionado a Serviços de Terceiros, realizado no período de 
agosto, apresentou os seguintes valores

Gráfico – Custeio serviço de terceiros IHBDF 

Observa-se também a 
associados à execução pelo Instituto Hospital de Base, reduzindo
contratos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

7.718,5 

2.519,2 

5.199,4 

-
1.000,0 
2.000,0 
3.000,0 
4.000,0 
5.000,0 
6.000,0 
7.000,0 
8.000,0 
9.000,0 

Maio

3.359,8 

2.754,3 

605,5 -
1.000,0 
2.000,0 
3.000,0 
4.000,0 
5.000,0 
6.000,0 
7.000,0 
8.000,0 

Maio
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O custeio com material de consumo realizado no período de maio a agosto
apresentou os seguintes valores (em milhares de reais): 

Custeio material de consumo IHBDF 2º Quadrimestre 

Os números demonstram que os valores relacionados a Material de Consumo 
a tendência de crescimento pontuada no 1º relatório quadrimestral

relação à execução das aquisições realizadas pelo Instituto Hospital de Base
a utilização dos contratos e aquisições realizadas pela Secretaria de 

 

 

O valor relacionado a Serviços de Terceiros, realizado no período de 
, apresentou os seguintes valores (em milhares de reais): 

Custeio serviço de terceiros IHBDF 2º Quadrimestre 

 confirmação da tendência de aumento dos valores 
pelo Instituto Hospital de Base, reduzindo-se a utilização dos 

contratos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 

7.621,0 7.415,7 

1.444,7 1.444,7 

6.176,4 5.971,1 

Junho Julho

Total SES IHB

2.170,8 

6.878,2 

1.741,2 
2.516,1 

429,6 

4.362,1 

Junho Julho

Total SES IHB

maio a agosto 

 

 

Material de Consumo 
cimento pontuada no 1º relatório quadrimestral, em 

tuto Hospital de Base após 
la Secretaria de 

O valor relacionado a Serviços de Terceiros, realizado no período de maio a 

 

 

tendência de aumento dos valores 
se a utilização dos 

7.306,8 

1.444,7 

5.862,1 

Agosto

7.292,6 

2.516,1 

4.776,5 

Agosto
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Despesas gerais 

O valor relacionado a Despesas 
milhares de reais), com contratações e sub

 

Gráfico –

Investimentos 

Para investimentos, foram executados os seguintes 

Mês Investimentos Realizados

Maio Projetores

Maio Eq. Calibração radiação

Junho Videogastroscopio

Junho Laringoscopio

Junho Centrífuga refrigerada

Junho Microcomputadores

Junho 

Julho 

Julho Ultrafreezer

Julho Lavadoras ultrassônicas

Julho Eq. Inform

* Valores relativos à verba de hospital ensino

Tabela – Investimentos

2.269,0 

1.118,1 

1.150,9 

-

500,0 

1.000,0 

1.500,0 

2.000,0 

2.500,0 

3.000,0 

Maio
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a Despesas Gerais apresentou os seguintes valores
contratações e sub-rogações dos contratos realizados

– Custeio despesas gerais IHBDF 2º Quadrimestre 

 

Para investimentos, foram executados os seguintes valores: 

Investimentos Realizados 

Projetores* Port R$ 49.434,00

Eq. Calibração radiação Tommaso R$ 61.118,00

Videogastroscopio Olympus R$ 117.000,00

Laringoscopio JG Morya R$ 44.172,97

Centrífuga refrigerada* Datamed R$ 75.943,00

Microcomputadores Systech R$ 171.560,00

Foco LED H Strattner 

Mobiliário Flexibase R$ 374.556,00

Ultrafreezer* Lobov R$ 167.340,00

Lavadoras ultrassônicas Sander R$ 63.000,00

Eq. Informática Mram R$ 33.462,20

Total R$ 1.164.869,90
verba de hospital ensino 

Investimentos realizados – IHBDF 1º e 2º Quadrimestre

2.400,7 2.250,5 2.251,3 

-
-

2.400,7 2.250,5 

Junho Julho Agosto

Total SES IHB

apresentou os seguintes valores (em 
rogações dos contratos realizados: 

 

Valor 

R$ 49.434,00 

R$ 61.118,00 

R$ 117.000,00 

R$ 44.172,97 

R$ 75.943,00 

R$ 171.560,00 

R$ 7.283,73 

R$ 374.556,00 

R$ 167.340,00 

R$ 63.000,00 

R$ 33.462,20 

R$ 1.164.869,90 

º Quadrimestre 

2.251,3 

-

2.251,3 

Agosto
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A programação do IHB prevê ainda uma série de investimentos a serem realizados 
até o final do ano, de acordo com a tabela a seguir:

Investimento a realizar
Acelerador Linear

Ressonância Magnética
Hemodinâmica

Gama câmara
Mesa cirúrgica
Ecocardiógrafo
Torre de vídeo
Arco cirúrgico

Foco Fixo de Led
Aspirador Ultrassônico

Tubos para Colonoscopia
Tubos para

Tabela 

Do Contrato de Gestão

Metas de produção 

Neste capítulo são apresentados os resultados relativos ao 
das metas de produção contratualizadas para o ano de 2018
serviços assistenciais. Em sua maioria
produzidos pelas bases oficiais do DATASUS, exceto pela produção cirúrgica 
observa a base de dados do sistema de gestão hospitalar
pesquisa. Para o caso das metas de produção hospitalar (internaçõ
clínicas), produção ambulatorial (consultas e procedimentos) e produção da 
urgência do hospital (atendimentos de urgência), 
DATASUS são relativos aos meses de 
de processamento e publicação das informações oficiais, que podem superar 40 
dias, os valores relativos 
preliminares projetados a partir da produção informada 
Distrito Federal, através das bases de dados do sistema de gestão hospitalar.
dados referentes a abril, que no 1º relatório quadrimestral foram publicados 
preliminarmente, estão atualizados de acordo com as bases oficiais 
encontrados no quadro consolidado das metas de produção ao final deste capítulo.
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A programação do IHB prevê ainda uma série de investimentos a serem realizados 
é o final do ano, de acordo com a tabela a seguir: 

Investimento a realizar 
Acelerador Linear R$4.000.000,00

Ressonância Magnética R$3.500.000,00
Hemodinâmica R$2.500.000,00

Tomografia R$2.000.000,00
Gama câmara R$1.700.000,00
Mesa cirúrgica R$ 
Ecocardiógrafo R$      900.000,00
Torre de vídeo R$      700.000,00
Arco cirúrgico R$      600.000,00

Foco Fixo de Led R$      480.000,00
Aspirador Ultrassônico R$      400.000,00

Tubos para Colonoscopia R$      105.000,00
Tubos para Endoscopia R$      105.000,00

Pistola R$        30.000,00
Total R$ 17.980.000,00

Tabela – Investimentos a realizar - IHBDF 

Do Contrato de Gestão  

Neste capítulo são apresentados os resultados relativos ao segundo
das metas de produção contratualizadas para o ano de 2018, 
serviços assistenciais. Em sua maioria, as metas baseiam-se nos resultados 
produzidos pelas bases oficiais do DATASUS, exceto pela produção cirúrgica 
observa a base de dados do sistema de gestão hospitalar) e as 

. Para o caso das metas de produção hospitalar (internaçõ
clínicas), produção ambulatorial (consultas e procedimentos) e produção da 
urgência do hospital (atendimentos de urgência), os valores da base oficial 
DATASUS são relativos aos meses de maio, junho e julho. Devido ao longo tempo 

rocessamento e publicação das informações oficiais, que podem superar 40 
dias, os valores relativos ao mês de agosto, informados neste relatório

a partir da produção informada à Secretaria de Saúde do 
através das bases de dados do sistema de gestão hospitalar.

dados referentes a abril, que no 1º relatório quadrimestral foram publicados 
preliminarmente, estão atualizados de acordo com as bases oficiais 

o consolidado das metas de produção ao final deste capítulo.

A programação do IHB prevê ainda uma série de investimentos a serem realizados 

Valor 
R$4.000.000,00 
R$3.500.000,00 
R$2.500.000,00 
R$2.000.000,00 
R$1.700.000,00 

R$      960.000,00 
R$      900.000,00 
R$      700.000,00 
R$      600.000,00 
R$      480.000,00 
R$      400.000,00 
R$      105.000,00 
R$      105.000,00 
R$        30.000,00 
R$ 17.980.000,00 

segundo quadrimestre, 
 referentes aos 

se nos resultados 
produzidos pelas bases oficiais do DATASUS, exceto pela produção cirúrgica (que 

as de ensino e 
. Para o caso das metas de produção hospitalar (internações cirúrgicas e 

clínicas), produção ambulatorial (consultas e procedimentos) e produção da 
os valores da base oficial 

. Devido ao longo tempo 
rocessamento e publicação das informações oficiais, que podem superar 40 

informados neste relatório, são dados 
Secretaria de Saúde do 

através das bases de dados do sistema de gestão hospitalar. Os 
dados referentes a abril, que no 1º relatório quadrimestral foram publicados 
preliminarmente, estão atualizados de acordo com as bases oficiais e podem ser 

o consolidado das metas de produção ao final deste capítulo. 
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Quanto aos gráficos apresentados neste relatório, além dos resultados mensais, 
apresentamos uma comparação em relação à meta estabelecida inicialmente de 
forma linear, dividindo o valor da meta a
ano ainda que metas lineares não levem em consideração 
particularidades, eventos (como carnaval e Copa do Mundo) e tendências ao longo 
do ano, que possam interferir no desempenho em momentos específi

Com relação aos resultados aqui publicados, a análise 
somente aos resultados do 2º quadrimestre de 2018, ocasião onde 
comparados aos resultados do 1º quadrimestre de forma a avaliar as tendências de
desempenho da produção e eventual projeção para o último quadrimestre do ano.

Internações cirúrgicas e clínicas

Os resultados relativos às internações, tanto clínicas quanto cirúrgicas do IHB 
apresentaram aumento de performance em relação ao 1º quadrimes
Comparando-se o total de cada período de avaliação, a produção aumentou na 
ordem de 60% em relação ao 1º quadrimestre
imediato no desempenho: 
processos, sendo estes em virtude do aumento e qualificação da
faturamento hospitalar.  

No final do mês de maio 
107 leitos de enfermaria 
manutenções e déficit de pessoal. Após a liberação do processo sel
janeiro, paralisado judicialmente
integração do pessoal enquanto realizou pequenas reformas necessárias para a 
liberação dos leitos, que envolveram
na rede elétrica à instalação de infraestrutura de lógica para fazer a comunicação 
dos monitores a uma central de monitoramento
do hospital de oferecer lei

A segunda ação adotada foi a contratação, revitalização e qualificação
profissionais para a área de faturamento hospitalar. Tais medi
melhoria do processamento, 
substancial na quantidade de AIH´s apresentadas mensalmente. Em junho, a 
quantidade de AIH´s apresentadas (3.020) foi a maior de toda a série histórica do 
hospital evidenciando o fortalecimento e evolução dos 
organização. Abaixo, os gráficos com os resultados mês a mês das internações 
clínicas e cirúrgicas no quadrimestre
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Quanto aos gráficos apresentados neste relatório, além dos resultados mensais, 
apresentamos uma comparação em relação à meta estabelecida inicialmente de 
forma linear, dividindo o valor da meta anual em igual proporção para cada mês do 

ainda que metas lineares não levem em consideração 
particularidades, eventos (como carnaval e Copa do Mundo) e tendências ao longo 

que possam interferir no desempenho em momentos específi

Com relação aos resultados aqui publicados, a análise pode não se prender
somente aos resultados do 2º quadrimestre de 2018, ocasião onde 
comparados aos resultados do 1º quadrimestre de forma a avaliar as tendências de
desempenho da produção e eventual projeção para o último quadrimestre do ano.

Internações cirúrgicas e clínicas  

Os resultados relativos às internações, tanto clínicas quanto cirúrgicas do IHB 
apresentaram aumento de performance em relação ao 1º quadrimes

se o total de cada período de avaliação, a produção aumentou na 
% em relação ao 1º quadrimestre. Duas ações geraram impacto 

imediato no desempenho: o desbloqueio de leitos de enfermaria e a melhoria nos 
, sendo estes em virtude do aumento e qualificação da

 e início de junho, foi concluído o desbloqueio
de enfermaria que se encontravam bloqueados por necessidade de 

manutenções e déficit de pessoal. Após a liberação do processo seletivo iniciado em 
paralisado judicialmente até abril, o Instituto procedeu com o treinamento e 

integração do pessoal enquanto realizou pequenas reformas necessárias para a 
que envolveram desde a instalação de lâmpadas

instalação de infraestrutura de lógica para fazer a comunicação 
dos monitores a uma central de monitoramento, permitindo aumento na capacidade 

leitos de internação à população.  

ação adotada foi a contratação, revitalização e qualificação
profissionais para a área de faturamento hospitalar. Tais medidas permitiram 
melhoria do processamento, trazendo reflexos rápidos nos resultados e aumento 
substancial na quantidade de AIH´s apresentadas mensalmente. Em junho, a 
quantidade de AIH´s apresentadas (3.020) foi a maior de toda a série histórica do 

evidenciando o fortalecimento e evolução dos processos de faturamento da 
organização. Abaixo, os gráficos com os resultados mês a mês das internações 

quadrimestre: 

Quanto aos gráficos apresentados neste relatório, além dos resultados mensais, 
apresentamos uma comparação em relação à meta estabelecida inicialmente de 

nual em igual proporção para cada mês do 
ainda que metas lineares não levem em consideração sazonalidades, 

particularidades, eventos (como carnaval e Copa do Mundo) e tendências ao longo 
que possam interferir no desempenho em momentos específicos. 

pode não se prender 
somente aos resultados do 2º quadrimestre de 2018, ocasião onde poderão ser 
comparados aos resultados do 1º quadrimestre de forma a avaliar as tendências de 
desempenho da produção e eventual projeção para o último quadrimestre do ano. 

Os resultados relativos às internações, tanto clínicas quanto cirúrgicas do IHB 
apresentaram aumento de performance em relação ao 1º quadrimestre. 

se o total de cada período de avaliação, a produção aumentou na 
ações geraram impacto 

e a melhoria nos 
, sendo estes em virtude do aumento e qualificação da equipe de 

o desbloqueio de mais de 
necessidade de 

etivo iniciado em 
, o Instituto procedeu com o treinamento e 

integração do pessoal enquanto realizou pequenas reformas necessárias para a 
desde a instalação de lâmpadas e adequações 

instalação de infraestrutura de lógica para fazer a comunicação 
, permitindo aumento na capacidade 

ação adotada foi a contratação, revitalização e qualificação da equipe de 
as permitiram uma 

nos resultados e aumento 
substancial na quantidade de AIH´s apresentadas mensalmente. Em junho, a 
quantidade de AIH´s apresentadas (3.020) foi a maior de toda a série histórica do 

processos de faturamento da 
organização. Abaixo, os gráficos com os resultados mês a mês das internações 
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*até o momento da produção do relatório a
aqui apresentado é uma 

*até o momento da produção do relatório a
aqui apresentado é uma 

Metas de produção cirúrgica

Conforme informado no primeiro relatório quadrimestral, 
entre a produção registrada na base oficial (Sistema 
realizados pela equipe administrativa d
do sistema. As ações realizadas in
centro cirúrgico e a criação de um proce
complementadas com levantamento da quantidade de cirurgi
não tinham seu status atualizado (de agendadas para realizadas)
equalizando a situação inicialmente encontrada
produção. Portanto, os gráficos apresentados neste tópico a partir de maio

679

800

Mai

Internações cirúrgicas
(Maio a Agosto)
Fonte: SIH/DATASUS*

1521

1304

Mai

Internações clínicas
(Maio a Agosto)
Fonte: SIH/DATASUS*
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até o momento da produção do relatório a base oficial de agosto ainda não haviam sido publicada, razão pelos quais o
 projeção baseadas na produção informada via sistema de gestão hospitalar

até o momento da produção do relatório a base oficial de agosto ainda não haviam sido publicada, razão pelos quais o
 projeção baseadas na produção informada via sistema de gestão hospitalar

Metas de produção cirúrgica  

Conforme informado no primeiro relatório quadrimestral, foi detectada variação 
entre a produção registrada na base oficial (Sistema Trakcare) e os levantamentos 
realizados pela equipe administrativa do centro cirúrgico devido ao uso inadequado 

. As ações realizadas inicialmente (criação de ilhas de registro dentro do 
centro cirúrgico e a criação de um procedimento operacional padrão) foram 
complementadas com levantamento da quantidade de cirurgias que após realização 
não tinham seu status atualizado (de agendadas para realizadas)
equalizando a situação inicialmente encontrada de divergências nos números 

. Portanto, os gráficos apresentados neste tópico a partir de maio
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, razão pelos quais o resultado 
na produção informada via sistema de gestão hospitalar 

 

, razão pelos quais o resultado 
na produção informada via sistema de gestão hospitalar 

foi detectada variação 
) e os levantamentos 

ao uso inadequado 
de registro dentro do 

dimento operacional padrão) foram 
as que após realização 

não tinham seu status atualizado (de agendadas para realizadas) no sistema, 
de divergências nos números da 

. Portanto, os gráficos apresentados neste tópico a partir de maio, 
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apresentarão somente o resultado da base oficial. Os resultados do primeiro 
quadrimestre na mesma base oficial passarão por atualização, em alinhamento com 
a comissão de acompanhamento do contrato
sistema após apresentaçã
cirúrgicas e evoluções necessárias
que estavam no sistema, mas não apareciam nos relatórios oficiais, sejam 
incorporadas ao resultado oficial de forma tran
da base de dados. 

Cirurgias programadas  

As ações realizadas no primeiro quadrimestre do ano (instalação de aparelhos de ar 
condicionado, aquisição e manutenção de equipamentos e melhoria de processos) 
surtiram efeito nos resultados
novos profissionais (após a liberação da suspensão judicial que impediu a 
contratação de pessoal através de processo seletivo
dos insumos e instalação de lavadoras ul
Esterilizados (CME) em maio, foi possível realizar um número maior de cirurgias 
programadas. Durante todo o segundo quadrimestre, o desempenho superou a casa 
das quatrocentas cirurgias, com um forte pico no 
cirurgias no período. Além do aumento 
investimento e adequações realizadas
alta complexidade como a 
intraperitoneal, procedimento 
Federal. Cabe, ainda, destacar que o IHB conseguiu o recredenciamento para 
realização de transplantes renais
agosto. Todas as ações realizadas ao longo do ano permitiram
gradativo na produção em 
encontradas impactavam negativamente na c
que o IHB alcançasse a meta mensal revisada no mês de agosto.
relativos ao 2º quadrimestre estão representados no gráfico
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esentarão somente o resultado da base oficial. Os resultados do primeiro 
quadrimestre na mesma base oficial passarão por atualização, em alinhamento com 
a comissão de acompanhamento do contrato, por meio de atualização 
sistema após apresentação de cada prontuário médico com as devidas anotações 
cirúrgicas e evoluções necessárias. Espera-se que as cerca de seiscentas cirurgias 
que estavam no sistema, mas não apareciam nos relatórios oficiais, sejam 
incorporadas ao resultado oficial de forma transparente e garantindo a integridade 

 

s ações realizadas no primeiro quadrimestre do ano (instalação de aparelhos de ar 
condicionado, aquisição e manutenção de equipamentos e melhoria de processos) 

os resultados alcançados até o momento. Aliadas à chegada de 
após a liberação da suspensão judicial que impediu a 

contratação de pessoal através de processo seletivo) e a reforma e regularização 
dos insumos e instalação de lavadoras ultrassônicas da Central de Materiais 

(CME) em maio, foi possível realizar um número maior de cirurgias 
programadas. Durante todo o segundo quadrimestre, o desempenho superou a casa 

cirurgias, com um forte pico no mês de agosto que 
Além do aumento na quantidade de procedimentos

investimento e adequações realizadas possibilitaram a realização de
alta complexidade como a citorredução peritoneal com quimioterapia 
intraperitoneal, procedimento raro e,até então inédito na rede pública 

destacar que o IHB conseguiu o recredenciamento para 
realização de transplantes renais, realizando dois procedimentos do tipo j

Todas as ações realizadas ao longo do ano permitiram
em comparação com o início do ano, quando as condições 

encontradas impactavam negativamente na capacidade de produção
çasse a meta mensal revisada no mês de agosto.

º quadrimestre estão representados no gráfico abaixo: 

esentarão somente o resultado da base oficial. Os resultados do primeiro 
quadrimestre na mesma base oficial passarão por atualização, em alinhamento com 

por meio de atualização do status no 
o de cada prontuário médico com as devidas anotações 

se que as cerca de seiscentas cirurgias 
que estavam no sistema, mas não apareciam nos relatórios oficiais, sejam 

sparente e garantindo a integridade 

s ações realizadas no primeiro quadrimestre do ano (instalação de aparelhos de ar 
condicionado, aquisição e manutenção de equipamentos e melhoria de processos) 

. Aliadas à chegada de 
após a liberação da suspensão judicial que impediu a 

e a reforma e regularização 
trassônicas da Central de Materiais 

(CME) em maio, foi possível realizar um número maior de cirurgias 
programadas. Durante todo o segundo quadrimestre, o desempenho superou a casa 

mês de agosto que registrou 651 
procedimentos, todo o 

ealização de cirurgias de 
oneal com quimioterapia 

até então inédito na rede pública do Distrito 
destacar que o IHB conseguiu o recredenciamento para 

procedimentos do tipo já em 
Todas as ações realizadas ao longo do ano permitiram um aumento 

com o início do ano, quando as condições 
apacidade de produção, fazendo com 

çasse a meta mensal revisada no mês de agosto. Os resultados 
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Cirurgias não-programadas 

A produção relacionada às cirurgias não programadas, 
contrato de gestão1, embora não seja uma meta propriamente dita, compõe a meta 
de produção total de cirurgias realizadas no hospital. Dada a característica 
atendimento de todas as urgências que chegam à porta do hospital, todas as 
cirurgias de caráter emergencial 
número de cirurgias não programadas
comportamento do bloco cirú

Durante o 2º quadrimestre
sempre próximo à casa das trezentas cirurgias com pequenas variações
ou para menos, sendo um 
ano.  

Os resultados relativos ao 

                                                          

1O contrato de Gestão aponta que a meta traçada, neste caso, caracteriza
valor-base, de referência de produção, do que uma meta propriamente dita, já que todos os 
pacientes recebidos pelo IHBDF que n
atendidos, podendo esta demanda ser maior ou menor que o valor de referência aqui 
apontado. 

401

447

Mai

Cirurgias programadas 
(Maio a Agosto)
Fonte: Trakcare
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programadas  

A produção relacionada às cirurgias não programadas, conforme salientado no 
, embora não seja uma meta propriamente dita, compõe a meta 

de produção total de cirurgias realizadas no hospital. Dada a característica 
todas as urgências que chegam à porta do hospital, todas as 

emergencial devem ser realizadas pelo IHBDF 
ro de cirurgias não programadas é um importante referencial

comportamento do bloco cirúrgico do hospital.  

2º quadrimestre, o comportamento da produção cirúrgica ficou estável, 
sempre próximo à casa das trezentas cirurgias com pequenas variações

um desempenho semelhante ao apresentado 

Os resultados relativos ao 2º quadrimestre estão representados no gráfico abaixo:

                   

O contrato de Gestão aponta que a meta traçada, neste caso, caracteriza-se mais como um 
base, de referência de produção, do que uma meta propriamente dita, já que todos os 

pacientes recebidos pelo IHBDF que necessitarem de cirurgia não programadas deverão ser 
atendidos, podendo esta demanda ser maior ou menor que o valor de referência aqui 

446 428
651

447 447 447

Jun Jul Ago

Cirurgias programadas 

Cirurgias programadas Meta
 

conforme salientado no 
, embora não seja uma meta propriamente dita, compõe a meta 

de produção total de cirurgias realizadas no hospital. Dada a característica de 
todas as urgências que chegam à porta do hospital, todas as 

 sendo assim, o 
referencial para o 

o da produção cirúrgica ficou estável, 
sempre próximo à casa das trezentas cirurgias com pequenas variações, para mais 

apresentado ao longo do 

º quadrimestre estão representados no gráfico abaixo: 

se mais como um 
base, de referência de produção, do que uma meta propriamente dita, já que todos os 

ecessitarem de cirurgia não programadas deverão ser 
atendidos, podendo esta demanda ser maior ou menor que o valor de referência aqui 

651

447

Ago
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Cirurgias totais  

A soma das produções de cirurgias programadas e não pro
total de cirurgias a serem realizadas no ano de 2018. Conforme já detalhado 
anteriormente, a produção relativa 
espontânea, por isso é exigido um número maior de cirurgias programadas em 
relação às não programadas, resultado este 
padrão atingido pelo Instituto
em especial das cirurgias programadas no segundo semestre, se evidencia por um 
comportamento consolidado sem
um grande pico em agosto (941 cirurgias)
pelo IHB em julho, com recorde mensal (136) de cirurgias ortopédicas nos últimos 
quatro anos, após regularização no fornecim

Os resultados do total de cirurgias realizadas no
representados no gráfico abaixo:

311

348

Mai

Cirurgias não programadas 
(Maio a Agosto)
Fonte: Trakcare
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A soma das produções de cirurgias programadas e não programadas representa o 
total de cirurgias a serem realizadas no ano de 2018. Conforme já detalhado 
anteriormente, a produção relativa as emergências dependem

exigido um número maior de cirurgias programadas em 
o programadas, resultado este que desde abril se confirma com

padrão atingido pelo Instituto. O alto desempenho da produção cirúrgica do hospital, 
em especial das cirurgias programadas no segundo semestre, se evidencia por um 
comportamento consolidado sempre acima da casa das setecentas cirurgias com 
um grande pico em agosto (941 cirurgias). Outro grande resultado foi conquistado 

com recorde mensal (136) de cirurgias ortopédicas nos últimos 
quatro anos, após regularização no fornecimento de materiais de ortopedia.

do total de cirurgias realizadas no 2º quadrimestre estão 
representados no gráfico abaixo: 

312 283 295

348 348 348

Jun Jul Ago

Cirurgias não programadas 

Cirurgias não programadas Meta
 

gramadas representa o 
total de cirurgias a serem realizadas no ano de 2018. Conforme já detalhado 

as emergências dependem da demanda 
exigido um número maior de cirurgias programadas em 

que desde abril se confirma como 
O alto desempenho da produção cirúrgica do hospital, 

em especial das cirurgias programadas no segundo semestre, se evidencia por um 
pre acima da casa das setecentas cirurgias com 

utro grande resultado foi conquistado 
com recorde mensal (136) de cirurgias ortopédicas nos últimos 

ento de materiais de ortopedia. 

2º quadrimestre estão 

295

348

Ago
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Metas de produção ambulatorial

Consultas de nível superior na

Durante o segundo semestre
disponibilizou mais agendas para triagem e acompanhamento de atendimentos 
ambulatoriais da psicologia, além da manutenção dos atendimentos nas áreas de 
oncologia, cuidados paliativos, cirurgia ortognática, fibrose cística, 
neurocisticercose, nefrologia e esclerose múltipla
atendimento nas áreas de Terapia Nutricional, do Programa de Terapia Nutricional 
Enteral Domiciliar, Fibrose C
de dois ambulatórios da Fisioterapia (Ortopedia e Reabilitação Pulmonar), além da 
manutenção dos atendimentos nas áreas de câncer de mama, cabeça e pescoço, 
pectus e fibrose cística. Quanto à fonoaudio
atendimentos da broncologia, cabeça e pescoço, otorrinolaringologia (disfagia) e 
exames audiológicos. Em relação à Terapia Ocupacional, houve manutenção dos 
atendimentos nos cuidados paliativos e câncer de mama (pós linfadecto

Tais ações permitiram um 
(enfermaria, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, psicologia, s
ocupacional e farmácia clínica) 
mês de abril, mostrando forte consolid
multiprofissional do IHB. Tais resultados permitem 
da meta anual, na casa dos 

712

773

Mai

Cirurgias totais
(Maio a Agosto)
Fonte: Trakcare
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Metas de produção ambulatorial  

Consultas de nível superior na atenção especializada  

Durante o segundo semestre a Gerência de Atendimento Multiprofissional (GAM) 
mais agendas para triagem e acompanhamento de atendimentos 

ambulatoriais da psicologia, além da manutenção dos atendimentos nas áreas de 
oncologia, cuidados paliativos, cirurgia ortognática, fibrose cística, 
neurocisticercose, nefrologia e esclerose múltipla.  Também restabeleceu o 
atendimento nas áreas de Terapia Nutricional, do Programa de Terapia Nutricional 
Enteral Domiciliar, Fibrose Cística, Nefrologia e Oncologia. Houve ainda a abertura 
de dois ambulatórios da Fisioterapia (Ortopedia e Reabilitação Pulmonar), além da 
manutenção dos atendimentos nas áreas de câncer de mama, cabeça e pescoço, 
pectus e fibrose cística. Quanto à fonoaudiologia, houve a manutenção dos 
atendimentos da broncologia, cabeça e pescoço, otorrinolaringologia (disfagia) e 
exames audiológicos. Em relação à Terapia Ocupacional, houve manutenção dos 
atendimentos nos cuidados paliativos e câncer de mama (pós linfadecto

Tais ações permitiram um número de consultas de profissionais de nível
(enfermaria, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, psicologia, serviço social, terapia 
ocupacional e farmácia clínica) sempre superior a 3.000 consultas mensais

ês de abril, mostrando forte consolidação da produtividade mensal d
multiprofissional do IHB. Tais resultados permitem projetar tendência de superação 

na casa dos 22%. A seguir, dados da produção no período avaliado

758 711
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773 773 773

Jun Jul Ago

Cirurgias totais

Cirurgias totais Meta
 

Gerência de Atendimento Multiprofissional (GAM) 
mais agendas para triagem e acompanhamento de atendimentos 

ambulatoriais da psicologia, além da manutenção dos atendimentos nas áreas de 
oncologia, cuidados paliativos, cirurgia ortognática, fibrose cística, 

.  Também restabeleceu o 
atendimento nas áreas de Terapia Nutricional, do Programa de Terapia Nutricional 

ística, Nefrologia e Oncologia. Houve ainda a abertura 
de dois ambulatórios da Fisioterapia (Ortopedia e Reabilitação Pulmonar), além da 
manutenção dos atendimentos nas áreas de câncer de mama, cabeça e pescoço, 

logia, houve a manutenção dos 
atendimentos da broncologia, cabeça e pescoço, otorrinolaringologia (disfagia) e 
exames audiológicos. Em relação à Terapia Ocupacional, houve manutenção dos 
atendimentos nos cuidados paliativos e câncer de mama (pós linfadectomia). 

consultas de profissionais de nível superior 
erviço social, terapia 

000 consultas mensais desde o 
tividade mensal da equipe 

tendência de superação 
A seguir, dados da produção no período avaliado: 
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*até o momento da produção do relatório a
aqui apresentado é uma 

Consultas médicas na atenção especializada 

O número de consultas médicas mostrou 
apresentando resultados 
23.273 consultas (melhor resultado no período)
meta linear estabelecida. É importante salientar que
a contratação de novos profissionais
maturação das equipes, 
estabelecidos e que pode justificar as variações apresentadas no período. Outro 
problema já diagnosticado no primeiro quadrimestre
dificuldades quanto á utilização do sistema de gestão hospitalar que apresenta 
inconsistências nos relatórios de produção, o que acaba 
capacidade de avaliar as informações 
de forma a garantir os resultados esperados. Está em andamento um projeto de 
melhoria dos processos do ambulatório
aos procedimentos) que visa solucionar os problemas relacionado
e capacidade de utilização do sistema
ambulatório. Abaixo, resultado da produção registrada no período

3861

2501

Mai

Consultas de profissionais de nível superior
(Maio a Agosto)
Fonte: SIA/DATASUS*

Consultas de profissionais de nível superiorna atenção especializada

Meta
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até o momento da produção do relatório a base oficial de agosto ainda não haviam sido publicada, razão pelos quais o
 projeção baseadas na produção informada via sistema de gestão hospitalar

Consultas médicas na atenção especializada  

O número de consultas médicas mostrou oscilação no período de avaliação 
 entre 18.365 consultas (menor resultado no período) e 

23.273 consultas (melhor resultado no período) estando nesse caso, próximo 
meta linear estabelecida. É importante salientar que as mudanças promovidas com 
a contratação de novos profissionais normalmente requerem um período de 

 para que elas possam absorver as rotinas e processos
que pode justificar as variações apresentadas no período. Outro 

já diagnosticado no primeiro quadrimestre está relacionado às 
quanto á utilização do sistema de gestão hospitalar que apresenta 

inconsistências nos relatórios de produção, o que acaba comprometendo a 
capacidade de avaliar as informações e atuar de forma ágil na gestão das clínicas e 

s resultados esperados. Está em andamento um projeto de 
melhoria dos processos do ambulatório (detalhado no capítulo a seguir relacionado 
aos procedimentos) que visa solucionar os problemas relacionados à

ão do sistema de forma a refletir a real produção de todo o 
Abaixo, resultado da produção registrada no período: 

3278 3487 3652

2501 2501 2501

Jun Jul Ago

Consultas de profissionais de nível superior

Fonte: SIA/DATASUS*

Consultas de profissionais de nível superiorna atenção especializada

 

, razão pelos quais o resultado 
na produção informada via sistema de gestão hospitalar  

período de avaliação 
sultas (menor resultado no período) e 

estando nesse caso, próximo da 
as mudanças promovidas com 

mente requerem um período de 
rotinas e processos 

que pode justificar as variações apresentadas no período. Outro 
está relacionado às 

quanto á utilização do sistema de gestão hospitalar que apresenta 
comprometendo a 

e atuar de forma ágil na gestão das clínicas e 
s resultados esperados. Está em andamento um projeto de 

(detalhado no capítulo a seguir relacionado 
à subnotificação 

de forma a refletir a real produção de todo o 

3652

2501

Ago

Consultas de profissionais de nível superiorna atenção especializada
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*até o momento da produção do relatório a
aqui apresentado é uma 

Procedimentos de média e alta complexidade (MAC) e Procedimentos 
cirúrgicos  

Os dados da produção ambulatorial de procedimentos MAC e cirúrgicos 
apresentaram comportamento errático ao longo do segun
havia ocorrido no primeiro terço do ano
apresentam grande baixa de produção em julho (76
comportamento habitual da produçã
duzentos mil procedimento
resultado do ano em agosto

O mesmo comportamento ocorre com os procedimentos cirúrgicos
quedas em maio, julho a agosto e um 
procedimentos). Uma primeira análise pode 
porém, os levantamentos realizado
Apoio ao Diagnóstico Terapêutico (GADT) indicam que pode haver uma 
subnotificação da ordem de 
procedimentos de diagnose
de Medicina Interna (GMI) de forma a avaliar o tamanho do impacto gerado pela 
perda de registros na produção 
inoperatividade do sistema de gestão Trakcare (relação de problemas identificados 
no período está disponível no anexo 4).

Além desse estudo, a fim de 
diagnóstico efetivo do funcionamento do ambulatório, o Instituto iniciou projeto para 
criar uma frente de transformação nessa área tão importante do hospital. 
visa aumentar a eficiência dos processos ambulatoriais através do aumento da 

19
35

0

24183

Mai

Consultas médicas
(Maio a Agosto)
Fonte: SIA/DATASUS*
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até o momento da produção do relatório a base oficial de agosto ainda não haviam sido publicada, razão pelos quais o
 projeção baseadas na produção informada via sistema de gestão hospitalar

mentos de média e alta complexidade (MAC) e Procedimentos 

Os dados da produção ambulatorial de procedimentos MAC e cirúrgicos 
ortamento errático ao longo do segundo quadrimestre, como já 

havia ocorrido no primeiro terço do ano, conforme gráfico. 
apresentam grande baixa de produção em julho (76.800), bem abaixo do 
comportamento habitual da produção que freqüentemente supera a casa dos 

entos mil procedimentos por mês, e alta significativa, apresentando o melhor 
resultado do ano em agosto. 

amento ocorre com os procedimentos cirúrgicos
quedas em maio, julho a agosto e um grande pico de produção em junho (5.251 

. Uma primeira análise pode inferir que a produtividade é 
porém, os levantamentos realizados na base oficial em conjunto com 

poio ao Diagnóstico Terapêutico (GADT) indicam que pode haver uma 
ordem de 6% do total efetivamente realizado

procedimentos de diagnose. O mesmo estudo está sendo realizado junto à Gerência 
cina Interna (GMI) de forma a avaliar o tamanho do impacto gerado pela 

perda de registros na produção do hospital, que podem ser decorrentes da 
tividade do sistema de gestão Trakcare (relação de problemas identificados 

no período está disponível no anexo 4).  

ém desse estudo, a fim de identificar os pontos de melhoria e realizar um 
tivo do funcionamento do ambulatório, o Instituto iniciou projeto para 

criar uma frente de transformação nessa área tão importante do hospital. 
visa aumentar a eficiência dos processos ambulatoriais através do aumento da 

23
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Consultas médicas

Fonte: SIA/DATASUS*

Consultas médicas Meta
 

, razão pelos quais o resultado 
na produção informada via sistema de gestão hospitalar 

mentos de média e alta complexidade (MAC) e Procedimentos 

Os dados da produção ambulatorial de procedimentos MAC e cirúrgicos 
do quadrimestre, como já 

. Os resultados 
), bem abaixo do 
supera a casa dos 

significativa, apresentando o melhor 

amento ocorre com os procedimentos cirúrgicos com grandes 
grande pico de produção em junho (5.251 

a produtividade é baixa, 
em conjunto com a Gerência de 

poio ao Diagnóstico Terapêutico (GADT) indicam que pode haver uma 
total efetivamente realizado somente para 

O mesmo estudo está sendo realizado junto à Gerência 
cina Interna (GMI) de forma a avaliar o tamanho do impacto gerado pela 

, que podem ser decorrentes da 
tividade do sistema de gestão Trakcare (relação de problemas identificados 

identificar os pontos de melhoria e realizar um 
tivo do funcionamento do ambulatório, o Instituto iniciou projeto para 

criar uma frente de transformação nessa área tão importante do hospital. O projeto 
visa aumentar a eficiência dos processos ambulatoriais através do aumento da 

24183

Ago
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produção e da redução de 
dos serviços e a capacidade de inve
consiste no levantamento d
através da avaliação dos equipamentos, estrutura f
e quantitativo de horas disponíveis dos 
processo de agendamento
cancelamentos e absenteísmo (de pr
realizada. Por fim, será realizada avaliação
prescrição e subnotificações
se que através dessa frente de at
oficiais a sua real produção
cirúrgicos) quanto em relação às metas de consultas. Abaixo
da produção para procedimentos MAC e cirúrgicos 

*até o momento da produção do relatório a
aqui apresentado é uma 

21
27
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265944

Mai

Procedimentos MAC
(Maio a Agosto)
Fonte: SIA/DATASUS
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redução de perdas de faturamento, aumentando a oferta e qualidade 
dos serviços e a capacidade de investimentos do IHB. A primeira fase d
consiste no levantamento da capacidade disponível de produção 

o dos equipamentos, estrutura física e estrutura dos consultórios 
quantitativo de horas disponíveis dos profissionais. A segunda fase 

processo de agendamento, buscando avaliar as perdas na agenda por 
cancelamentos e absenteísmo (de profissionais e pacientes) em relação à produção 

Por fim, será realizada avaliação das glosas permanentes, perdas por 
subnotificações para uma redução das perdas de faturamento. Espera

se que através dessa frente de atuação o Instituto possa refletir nos números 
oficiais a sua real produção, relacionada tanto aos procedimentos real
cirúrgicos) quanto em relação às metas de consultas. Abaixo, seguem os números 
da produção para procedimentos MAC e cirúrgicos no segundo quadrimestre:

até o momento da produção do relatório a base oficial de agosto ainda não haviam sido publicada, razão pelos quais o
 projeção baseadas na produção informada via sistema de gestão hospitalar
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Procedimentos MAC

Fonte: SIA/DATASUS*

Procedimentos MAC Meta

perdas de faturamento, aumentando a oferta e qualidade 
stimentos do IHB. A primeira fase do projeto 

a capacidade disponível de produção ambulatorial 
ísica e estrutura dos consultórios 
. A segunda fase será focada no 
as perdas na agenda por 

m relação à produção 
das glosas permanentes, perdas por 

de faturamento. Espera-
uação o Instituto possa refletir nos números 

relacionada tanto aos procedimentos realizados (MAC e 
seguem os números 

no segundo quadrimestre: 

 

, razão pelos quais o resultado 
na produção informada via sistema de gestão hospitalar 

265944

Ago
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**até o momento da produção do relatório a
aqui apresentado é uma 

Metas de produção de urgência

A produção na urgência do IHB registrou
mês no segundo quadrimestre
importantes foram implantadas ou inici
reforma das salas de classificação de risco que permitiram maior agilidade no 
processo de classificação além de maior conforte e segurança para os profissionais 
que ali trabalham. Em junho, foi iniciado o projeto
parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI
e visa reduzir a superlotação e melhorar o atendimento nas emergências de 
hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
processos e eliminação de desperdícios e 
ações que estão em fase de implementação são

 Categorização dos pacientes clínicos por gravi
cuidado (crítico, 

 Definição de uma carteira 
 Definição de sala do Bloco Cirúrgico para urgências (para emergências há 

definição, mas para as urgências não)
 Efetivação da medicina hos
 Definição das supervisoras de enfermagem das unidades de internação 

como gestoras do cuidado
 Validação do Plano de Capacidade Plena
 Implantação da previsão de alta na admissão do paciente
 Programação da alta com até 72 horas de antecedênc
 Realização da alta até as 10:00h, inclusive nos finais de semana

804

4531

Mai

Procedimentos cirúrgicos
(Maio a Agosto)
Fonte: SIA/DATASUS*

º Relatório Quadrimestral de Avaliação do Contrato de Gestão 25 

até o momento da produção do relatório a base oficial de agosto ainda não haviam sido publicada, razão pelos quais o
 projeção baseadas na produção informada via sistema de gestão hospitalar

Metas de produção de urgência 

do IHB registrou uma média de 19.000 atendimentos por 
no segundo quadrimestre, com maior pico em junho (24.782). Algumas ações 

importantes foram implantadas ou iniciadas no segundo quadrimestre, dentre 
classificação de risco que permitiram maior agilidade no 

processo de classificação além de maior conforte e segurança para os profissionais 
Em junho, foi iniciado o projeto Lean nas emergências, 

parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI
e visa reduzir a superlotação e melhorar o atendimento nas emergências de 
hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) focando na

e eliminação de desperdícios e de atividades de baixo valor agregado.
ações que estão em fase de implementação são: 

Categorização dos pacientes clínicos por gravidade e nece
crítico, semicrítico e não crítico); 

Definição de uma carteira de exames laboratoriais para o P
Definição de sala do Bloco Cirúrgico para urgências (para emergências há 
definição, mas para as urgências não); 
Efetivação da medicina hospitalar; 

upervisoras de enfermagem das unidades de internação 
estoras do cuidado; 

Validação do Plano de Capacidade Plena (PCP); 
Implantação da previsão de alta na admissão do paciente; 
Programação da alta com até 72 horas de antecedência; 
Realização da alta até as 10:00h, inclusive nos finais de semana

5251

1306 707

4531 4531 4531

Jun Jul Ago

Procedimentos cirúrgicos

Fonte: SIA/DATASUS*

Procedimentos cirúrgicos Meta
 

, razão pelos quais o resultado 
na produção informada via sistema de gestão hospitalar 

uma média de 19.000 atendimentos por 
. Algumas ações 

adas no segundo quadrimestre, dentre elas a 
classificação de risco que permitiram maior agilidade no 

processo de classificação além de maior conforte e segurança para os profissionais 
nas emergências, que faz 

parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS) 
e visa reduzir a superlotação e melhorar o atendimento nas emergências de 

focando na melhoria de 
atividades de baixo valor agregado. As 

dade e necessidade de 

PS; 
Definição de sala do Bloco Cirúrgico para urgências (para emergências há 

upervisoras de enfermagem das unidades de internação 

 

Realização da alta até as 10:00h, inclusive nos finais de semana; 

707

4531

Ago
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 Empoderamento da Gestão de Leitos
 
Tais ações visam à melhoria da qualidade no atendimento
hospital e no tratamento à população do DF
reflexos na produção do setor para o último quadrimestre.

Os resultados da produção de atendimentos de emergência no segundo 
quadrimestre se encontram no g

*até o momento da produção do relatório a
aqui apresentado é uma 

Metas de desempenho
Para a avaliação das metas de desempenho e para uma tomada de decis
resultados mais rápidos, foi estabelecida uma nova rotina na coleta mensal dos 
dados e indicadores. Todas as supervisões de enfer
indicadores de taxa de ocupação, média de per
índice de renovação de leitos hospitalares por especialidade e por andar ao longo 
das periodicidades de coleta de forma a agir 
que os indicadores apresentar
abaixo da meta.  

O IHB definiu ainda ações para a
de leitos, com o pronto-socorro e o centro cirúrgico, sendo as duas últimas, área
de extrema importância para a melhoria dos indicadores de des
harmonia, impulsionam o hospital e fazem a 
garantindo um funcionamento adequado do hospital como um todo.
avaliação do fluxo do pronto socorro
definidas e painéis de gestão à vista foram adotados no centro 
foram renovadas, capacitadas e reuniões de alinhamento entre as gerências do 

16187

17204

Mai

Atendimentos de urgência
(Maio a Agosto)
Fonte: SIA/DATASUS*

Atendimentos de urgência na atenção especializada
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mento da Gestão de Leitos. 

melhoria da qualidade no atendimento do pronto socorro do 
hospital e no tratamento à população do DF, que provavelmente trará im

a produção do setor para o último quadrimestre. 

resultados da produção de atendimentos de emergência no segundo 
quadrimestre se encontram no gráfico a seguir: 

até o momento da produção do relatório a base oficial de agosto ainda não haviam sido publicada, razão pelos quais o
 projeção baseadas na produção informada via sistema de gestão hospitalar

Metas de desempenho  
das metas de desempenho e para uma tomada de decis

resultados mais rápidos, foi estabelecida uma nova rotina na coleta mensal dos 
dados e indicadores. Todas as supervisões de enfermagem irão acompanhar os 
indicadores de taxa de ocupação, média de permanência, índice de 
índice de renovação de leitos hospitalares por especialidade e por andar ao longo 
das periodicidades de coleta de forma a agir de forma imediata nos momentos 

apresentarem comportamentos de queda ou e

O IHB definiu ainda ações para aumentar a integração das enfermarias e da gestão 
socorro e o centro cirúrgico, sendo as duas últimas, área
para a melhoria dos indicadores de desempenh

, impulsionam o hospital e fazem a “engrenagem girar” adequa
garantindo um funcionamento adequado do hospital como um todo.
avaliação do fluxo do pronto socorro e ações em caso de superlotação foram 

painéis de gestão à vista foram adotados no centro cirúrgico, equipes 
capacitadas e reuniões de alinhamento entre as gerências do 

23085
16617

27306

17204 17204 17204
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Atendimentos de urgência

Fonte: SIA/DATASUS*

Atendimentos de urgência na atenção especializada Meta

do pronto socorro do 
provavelmente trará importantes 

resultados da produção de atendimentos de emergência no segundo 

 

, razão pelos quais o resultado 
na produção informada via sistema de gestão hospitalar 

das metas de desempenho e para uma tomada de decisão com 
resultados mais rápidos, foi estabelecida uma nova rotina na coleta mensal dos 

magem irão acompanhar os 
manência, índice de substituição e 

índice de renovação de leitos hospitalares por especialidade e por andar ao longo 
nos momentos em 

queda ou estabilizações 

umentar a integração das enfermarias e da gestão 
socorro e o centro cirúrgico, sendo as duas últimas, áreas 

empenho, pois em 
adequadamente 

garantindo um funcionamento adequado do hospital como um todo. Reuniões para 
e ações em caso de superlotação foram 

cirúrgico, equipes 
capacitadas e reuniões de alinhamento entre as gerências do 

27306

17204

Ago

Meta
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hospital acontecem semanalmente
os resultados das mesmas de f
operacionais, gerenciais, estrat

Taxa de ocupação hospitalar 

A meta pactuada no Contrato de Gestão 
de ocupação. Ao longo do segundo semestre os resultados coletado
aumento da ocupação do hospital a partir de junho, justificado pela reabertura dos 
leitos hospitalares anteriormente bloqueados
Porém, de forma a realizar uma gestão adequada do hospital, é importante salientar 
que o efeito imediato era justamente de uma alta rápida nos números
devido à alta demanda pelos serviços do Instituto não somente pela população
pela própria rede de saúde do DF
identificar se o comportamento do hospital se manterá nesse nível
ao longo do ano, a taxa é de 8

Os números registrados no
abaixo: 

Média de Permanência Hospitalar 

A Média de Permanência Hospitalar (MPH) 
junho e se manteve no 
semestre, como ao longo do ano
e menores de 12,4% (agosto

O indicador ainda é impactado pelos 
quantidade de internações clínica
maior produção cirúrgica e 

83%

86%

Mai

Taxa de ocupação hospitalar 
(T.O.H.)
Fonte: GAR IHB

Taxa de Ocupação Hospitalar
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hospital acontecem semanalmente, de forma a adotar ações necessárias e avaliar 
os resultados das mesmas de forma a otimizar os resultados dos indicadores 
operacionais, gerenciais, estratégicos e de avaliação do Instituto Hospital de Base.

Taxa de ocupação hospitalar (TOH) 

A meta pactuada no Contrato de Gestão para a TOH foi de uma taxa superior a 
Ao longo do segundo semestre os resultados coletado

aumento da ocupação do hospital a partir de junho, justificado pela reabertura dos 
leitos hospitalares anteriormente bloqueados mantendo o indicador acima da
Porém, de forma a realizar uma gestão adequada do hospital, é importante salientar 
que o efeito imediato era justamente de uma alta rápida nos números
devido à alta demanda pelos serviços do Instituto não somente pela população

rópria rede de saúde do DF. A avaliação do último quadrimestre ajudará a 
identificar se o comportamento do hospital se manterá nesse nível
ao longo do ano, a taxa é de 89%. 

nos meses de maio a agosto estão apresentados 

Média de Permanência Hospitalar (MPH) 

A Média de Permanência Hospitalar (MPH) no período apresentou um aumento em 
junho e se manteve no limiar da meta com variações baixíssimas não só no 

ao longo do ano, apresentando picos maiores de 15,4% (fevereiro) 
agosto) 

O indicador ainda é impactado pelos índices de suspensão cirúrgica e
quantidade de internações clínicas em relação às internações cirúrgicas
maior produção cirúrgica e menor índice de suspensão a tendência é de queda 

94% 94% 95%

86% 86% 86%

Jun Jul Ago

Taxa de ocupação hospitalar 

Taxa de Ocupação Hospitalar Meta ( > 86%)

a adotar ações necessárias e avaliar 
orma a otimizar os resultados dos indicadores 

égicos e de avaliação do Instituto Hospital de Base. 

foi de uma taxa superior a 86% 
Ao longo do segundo semestre os resultados coletados indicam 

aumento da ocupação do hospital a partir de junho, justificado pela reabertura dos 
mantendo o indicador acima da meta. 

Porém, de forma a realizar uma gestão adequada do hospital, é importante salientar 
que o efeito imediato era justamente de uma alta rápida nos números de ocupação 
devido à alta demanda pelos serviços do Instituto não somente pela população, mas 

. A avaliação do último quadrimestre ajudará a 
. No acumulado 

agosto estão apresentados no gráfico 

 

apresentou um aumento em 
limiar da meta com variações baixíssimas não só no 

de 15,4% (fevereiro) 

cirúrgica e a maior 
em relação às internações cirúrgicas. Com uma 

tendência é de queda na 

95%

86%

Ago
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média de permanência. O
na melhoria no índice de renovação de leitos e na média de p
números registrados estão presentes no gráfico a seguir

 

Índice de Intervalo de Substituição

Por ser uma medida que relaciona 
permanência, é um indicador que tem a tendência de sofrer impacto caso uma de 
suas variáveis sofra alterações, como foi o caso da taxa de 
partir de junho houve queda no índice, dentro da meta estabelecida
comportamento ideal é um resu
que indicaria que além da maior ocupação
queda, conforme se espera no último quadrimestre
mudança de comportamento da produção de cirurgias
ano é do índice de 1,92, dentro da meta estabelecida.

12,9

14

Mai

Média de Permanência Hospitalar
(M.P.H.)
Fonte: GAR IHB
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O alto número de cirurgias realizadas em agosto impactou 
na melhoria no índice de renovação de leitos e na média de permanência. 

estão presentes no gráfico a seguir: 

Índice de Intervalo de Substituição (IIH) 

Por ser uma medida que relaciona a taxa de ocupação com a média de 
é um indicador que tem a tendência de sofrer impacto caso uma de 

suas variáveis sofra alterações, como foi o caso da taxa de ocupação. Por isso, a 
partir de junho houve queda no índice, dentro da meta estabelecida
comportamento ideal é um resultado mais próximo ao pactuado (menor qu
que indicaria que além da maior ocupação, a média de permanência
queda, conforme se espera no último quadrimestre do ano a partir de uma 

ortamento da produção de cirurgias.O resultado acumulado no 
, dentro da meta estabelecida. 

14 13,9

12,7
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Média de Permanência Hospitalar

Medição Meta (< 14 dias)

alto número de cirurgias realizadas em agosto impactou 
ermanência. Os 

 

a taxa de ocupação com a média de 
é um indicador que tem a tendência de sofrer impacto caso uma de 

cupação. Por isso, a 
partir de junho houve queda no índice, dentro da meta estabelecida. O 

menor que 2) o 
a média de permanência teria sofrido 

do ano a partir de uma 
.O resultado acumulado no 

12,7

Ago
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Índice de Renovação de Leitos Hospitalares

O giro de leitos no hospital no segundo quadrimest
estável, atingindo o resultado 
em agosto, foi registrado o melhor 
atingimento da meta (superior a 3,65), é necessário diminuir a 
permanência e ainda, as suspensões de cirurgias
rápidas e conseqüentemente
mensal do indicador por clínica e andar permitirá também identificar em que locais
do hospital se têm maior dificuldade de 
gerando ações de melhoria rápida de resultados para o terceiro 

Os números registrados no período 

2,6

2

Mai

Índice de Intervalo de Substituição
(I.I.S.)
Fonte: GAR IHB

Índice de intervalo de substituição

1,9

3,65

Mai

Índice de Renovação de Leitos Hospitalares 
(I.R.L.H)
Fonte: GAR IHB

Índice de renovação de leitos hospitalares
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Índice de Renovação de Leitos Hospitalares 

no hospital no segundo quadrimestre manteve 
, atingindo o resultado por volta de dois pacientes/leito por mês sendo

foi registrado o melhor o melhor resultado no ano (2,3)
a (superior a 3,65), é necessário diminuir a 

suspensões de cirurgias, que permitirão internações 
conseqüentemente uma maior renovação dos leitos. O acompanhamento 

mensal do indicador por clínica e andar permitirá também identificar em que locais
maior dificuldade de girar leitos, encontrando as causas 

gerando ações de melhoria rápida de resultados para o terceiro quadrimestre. 

Os números registrados no período estão expostos no gráfico a seguir

0,8 0,8 0,61

2 2 2

Jun Jul Ago

Índice de Intervalo de Substituição

Índice de intervalo de substituição Meta ( < 2 dias)

2 2 2,3

3,65 3,65 3,65

Jun Jul Ago

Índice de Renovação de Leitos Hospitalares 

Índice de renovação de leitos hospitalares Meta ( > 3,65)

 

 comportamento 
pacientes/leito por mês sendo que 

(2,3). Porém, para o 
a (superior a 3,65), é necessário diminuir a média de 

que permitirão internações mais 
O acompanhamento 

mensal do indicador por clínica e andar permitirá também identificar em que locais 
leitos, encontrando as causas e 

quadrimestre.  

a seguir: 

 

2,3

3,65

Ago

Meta ( > 3,65)
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Taxa de Absenteísmo 

A Taxa mensal de absenteísmo apresentou aumento 
se na casa dos 8% nos meses seguintes, com queda acentuada em julho para 
5,68% com estabilização na casa dos 6% em agosto
produzidos internamente, a forma de cálculo, atual
mesma não podem ser avaliadas pelo Instituto.
medição também para o pessoal próprio contratado pelo IHB. 
bases diferentes, a separação foi necessária de forma a garantir 
sobre as horas de trabalho dos celet
resultados das bases não contamin
absenteísmo de pessoal próprio ficaram abaixo d
longo do quadrimestre.  

8,50%

6%

Mai

Taxa de absenteísmo
(pessoal cedido)
Fonte: SES/DF

Taxa de absenteísmo (pessoal cedido)

0,8%

6%

Mai

Taxa de Absenteísmo 
(pessoal próprio)
Fonte: SESMT IHB

Taxa de absenteísmo (pessoal próprio)
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enteísmo apresentou aumento no mês de março e manteve
8% nos meses seguintes, com queda acentuada em julho para 

com estabilização na casa dos 6% em agosto. Por se tratarem de dados não 
produzidos internamente, a forma de cálculo, atualização da base e integridade da 
mesma não podem ser avaliadas pelo Instituto. A novidade para este indicador é 
medição também para o pessoal próprio contratado pelo IHB. Por se tratarem de 
bases diferentes, a separação foi necessária de forma a garantir 
sobre as horas de trabalho dos celetistas fosse devidamente avaliado
resultados das bases não contaminassem os resultados. Os percentuais de 
absenteísmo de pessoal próprio ficaram abaixo de 1% nas medições realizada

8,30%
5,68% 6,19%

6% 6% 6%

Jun Jul Ago

Taxa de absenteísmo
(pessoal cedido)

Taxa de absenteísmo (pessoal cedido) Meta ( < 6%)

0,7% 0,7% 0,9%

6% 6% 6%

Jun Jul Ago

Taxa de Absenteísmo 
(pessoal próprio)

Taxa de absenteísmo (pessoal próprio) Meta ( < 6%)

no mês de março e manteve-
8% nos meses seguintes, com queda acentuada em julho para 

Por se tratarem de dados não 
e integridade da 

A novidade para este indicador é a 
Por se tratarem de 

bases diferentes, a separação foi necessária de forma a garantir que o controle 
o e, para que os 

em os resultados. Os percentuais de 
e 1% nas medições realizadas ao 

 

 

6,19%

6%

Ago

Meta ( < 6%)

0,9%

6%

Ago

Meta ( < 6%)
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Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH

O percentual de glosas manteve
todo o ano com pico no mês de 
no período de avaliação, 
instrumentos de faturamento
quadrimestre estão dispostos no 

*até o momento da produção do relatório a
aqui apresentado é uma

Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas

O percentual de suspensão de cirurgias ainda é bastante elevado
ações implementadas no 1º quadrimestre fizeram 
dos 30% para a casa dos 
um pico de desempenho negativo em julho (o pior percentual em um mês ao longo 
do ano) e voltou a cair para 33% em agosto. As análises dos resultados indicam 
que o planejamento do mapa cir
casos, já contando com possíveis 
forma a evitar a perda de horários da
quadrimestre para as suspensões cirúrgicas estão detalhadas no g

0,3%

1,0%

Mai

Percentual de ocorrência de glosas no 
SIH
Fonte: SIH/DATASUS*

Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH 
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Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH 

O percentual de glosas manteve-se abaixo de 1% (meta pactuada) durante 
mês de julho (1,2%), porém, com média em torno dos 0,6%

aliação, corroborando o bom trabalho de auditoria 
instrumentos de faturamento ao longo do ano. Os resultados do segundo 
quadrimestre estão dispostos no gráfico abaixo:  

até o momento da produção do relatório a base oficial de agosto ainda não haviam sido publicada, razão pelos quais o
uma projeção baseada na produção informada via sistema de gestão hospitalar

Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas 

de suspensão de cirurgias ainda é bastante elevado. In
ações implementadas no 1º quadrimestre fizeram que o percentual caísse da casa 
dos 30% para a casa dos 20% (28% em maio e junho). Porém o desempenho teve 
um pico de desempenho negativo em julho (o pior percentual em um mês ao longo 

a cair para 33% em agosto. As análises dos resultados indicam 
o planejamento do mapa cirúrgico é superdimensionado. Em determinados 

possíveis substituições, mais cirurgias eram
forma a evitar a perda de horários das salas. Os percentuais ao longo do 
quadrimestre para as suspensões cirúrgicas estão detalhadas no grá

0,3%

1,2%

0,6%

1,0% 1,0% 1,0%

Jun Jul Ago

Percentual de ocorrência de glosas no 

Fonte: SIH/DATASUS*

Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH Meta ( < 1%)

meta pactuada) durante quase 
, porém, com média em torno dos 0,6% 

corroborando o bom trabalho de auditoria nos 
ados do segundo 

 

, razão pelos quais o resultado 
na produção informada via sistema de gestão hospitalar 

. Inicialmente as 
o percentual caísse da casa 

em maio e junho). Porém o desempenho teve 
um pico de desempenho negativo em julho (o pior percentual em um mês ao longo 

a cair para 33% em agosto. As análises dos resultados indicam 
Em determinados 

eram solicitadas de 
Os percentuais ao longo do 

ráfico abaixo: 

0,6%

1,0%

Ago

Meta ( < 1%)
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De forma a evitar os problemas
Cirúrgico (UCC) a confecção do mapa cirúrgico com 24 horas de antecedência ao 
invés de uma semana como realizado atualmente. 
reuniões de bate mapa envolvendo unidades cirúrgicas, centro cirúrgico, CME, 
enfermagem e farmácia de forma a garantir que os 
necessários estejam disponíveis
adequadamente, evitando suspensões por motivo de ava
insumos. Outra novidade é a adoção de um modelo compartilhado de gestão e 
administração do centro cir
da Diretoria de Atenção à Saúde e técnicos de enfermagem dedicados 
exclusivamente ao apoio administrativo da UCC, permitin
aumento substancial na quantidade de cirurgias realizadas e agora, com foco 
voltado à diminuição do percentual de suspensão.
cirurgias programadas acumulado ao lo

Taxa de Faturamento Hospitalar

Com meta acima dos 90% 
indicador tem sido um dos 
SUS. Em meados de maio 
faturamento com o objetivo de equalizar o faturamento do ano, evitando perdas e 
garantindo o processamento dentro do m
resultados adequados à meta pactuada at
de força de trabalho foi suprida com a contratação de profissionais, permitindo uma 
maior força de trabalho nos processos de faturamento
resultados e nos meses de maio e junho, as taxa
internações, que anteriormente eram nulas ou próximas a zero 
significativa nos resultados,

28%

15%

Mai

Percentual de Suspensão de Cirurgias 
Programadas 
Fonte: Centro Cirúrgico IHB

Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas 
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problemas detectados, está em estudo pela Unidade do Centro 
Cirúrgico (UCC) a confecção do mapa cirúrgico com 24 horas de antecedência ao 

semana como realizado atualmente. Além disso, continuam as 
apa envolvendo unidades cirúrgicas, centro cirúrgico, CME, 

enfermagem e farmácia de forma a garantir que os insumos e materiais 
necessários estejam disponíveis, as salas cirúrgicas estejam preparadas 

evitando suspensões por motivo de avanço de horário e falta de 
Outra novidade é a adoção de um modelo compartilhado de gestão e 

administração do centro cirúrgico, que envolve os gerentes do setor, 
retoria de Atenção à Saúde e técnicos de enfermagem dedicados 

mente ao apoio administrativo da UCC, permitindo já em agosto um 
aumento substancial na quantidade de cirurgias realizadas e agora, com foco 
voltado à diminuição do percentual de suspensão. O percentual de suspensão de 

acumulado ao longo do ano é de 27%. 

Taxa de Faturamento Hospitalar 

acima dos 90% de faturamento, a melhoria de desempenho neste 
um dos grandes focos da Gerência de Custos e Faturamento 

SUS. Em meados de maio foi estabelecida junto à SES, uma estratégia de 
faturamento com o objetivo de equalizar o faturamento do ano, evitando perdas e 
garantindo o processamento dentro do mês de competência, alcançando assim
resultados adequados à meta pactuada até o fim do ano. Além disso, a falta inicial 
de força de trabalho foi suprida com a contratação de profissionais, permitindo uma 
maior força de trabalho nos processos de faturamento. As ações trouxeram 
resultados e nos meses de maio e junho, as taxa de faturamento, 

que anteriormente eram nulas ou próximas a zero tiveram melhoria 
significativa nos resultados, embora com viés de queda no período, devido a 

28% 42% 33%

15% 15% 15%

Jun Jul Ago

Percentual de Suspensão de Cirurgias 

Fonte: Centro Cirúrgico IHB

Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas Meta (< 15%)
 

Unidade do Centro 
Cirúrgico (UCC) a confecção do mapa cirúrgico com 24 horas de antecedência ao 

Além disso, continuam as 
apa envolvendo unidades cirúrgicas, centro cirúrgico, CME, 

insumos e materiais 
as salas cirúrgicas estejam preparadas 

orário e falta de 
Outra novidade é a adoção de um modelo compartilhado de gestão e 

úrgico, que envolve os gerentes do setor, atuação direta 
retoria de Atenção à Saúde e técnicos de enfermagem dedicados 

do já em agosto um 
aumento substancial na quantidade de cirurgias realizadas e agora, com foco 

O percentual de suspensão de 

a melhoria de desempenho neste 
focos da Gerência de Custos e Faturamento 

foi estabelecida junto à SES, uma estratégia de 
faturamento com o objetivo de equalizar o faturamento do ano, evitando perdas e 

e competência, alcançando assim 
é o fim do ano. Além disso, a falta inicial 

de força de trabalho foi suprida com a contratação de profissionais, permitindo uma 
ações trouxeram 

faturamento, relativas a 
tiveram melhoria 

embora com viés de queda no período, devido a 

33%

15%

Ago

Meta (< 15%)
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necessidade de faturamento de períodos anteriores. A expectativa é de que o mês 
de agosto já apresente percentual próximo ao da meta, tendo em vista que o 
faturamento residual deve ser completamente real
resultados do quadrimestre

A taxa de faturamento ambulatorial apresentou o melhor resultado do ano 
de maio e com queda em junho, mesmo quadro apresentado no faturamento 
hospitalar cujo comportamento está em análise
gráfico com resultados do fatur

Percentual de Gastos com Pessoal

O percentual de gastos 
adequada a partir deste 
verdadeiro objetivo de avaliação

62%

90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mai

Taxa de faturamento hospitalar
(Internação)

Taxa de Faturamento Hospitalar (Internação)

75%

90%

Mai

Taxa de Faturamento Hospitalar 
(Ambulatorial)

Taxa de Faturamento Hospitalar (Ambulatorial)
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e de faturamento de períodos anteriores. A expectativa é de que o mês 
de agosto já apresente percentual próximo ao da meta, tendo em vista que o 
faturamento residual deve ser completamente realizado. A seguir, 
resultados do quadrimestre: 

taxa de faturamento ambulatorial apresentou o melhor resultado do ano 
de maio e com queda em junho, mesmo quadro apresentado no faturamento 

cujo comportamento está em análise, e melhora em julho
gráfico com resultados do faturamento ambulatorial no período avaliado:

Percentual de Gastos com Pessoal 

O percentual de gastos para efeito de avaliação será apresentado 
a partir deste relatório, a fim de refletir a realidade dos números e o 

iro objetivo de avaliação do indicador. No primeiro relatório quadrimestral o 

42%
24% 0

90% 90% 90%

Jun Jul Ago

Taxa de faturamento hospitalar

Taxa de Faturamento Hospitalar (Internação) Meta ( > 90%)

54%
69%

0

90% 90% 90%

Jun Jul Ago

Taxa de Faturamento Hospitalar 

Taxa de Faturamento Hospitalar (Ambulatorial) Meta ( > 90%)

e de faturamento de períodos anteriores. A expectativa é de que o mês 
de agosto já apresente percentual próximo ao da meta, tendo em vista que o 

ado. A seguir, gráfico com os 

 

taxa de faturamento ambulatorial apresentou o melhor resultado do ano no mês 
de maio e com queda em junho, mesmo quadro apresentado no faturamento 

, e melhora em julho. A seguir, 
amento ambulatorial no período avaliado: 

 

liação será apresentado de forma 
refletir a realidade dos números e o 

ador. No primeiro relatório quadrimestral o 

0

90%

Ago

Meta ( > 90%)

Ago

Meta ( > 90%)
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número apresentado era 
como eram realizados os repasses financeiros ao Instituto e acabavam p
valores inadequados. Portanto, será apresentado gráf
efeito competência a seguir:

Os resultados permitem identificar que até junho
70% (a meta é abaixo desse valor). T
seletivos de contratação e devoluç
outra unidade da rede de saúde ficaram em 
suspensão judicial dos processos de seleção inicia
portanto, nota-se queda do percentual com 
dentro da meta estabelecida, o que permitirá ao IHB avaliar novas contratações e 
realizar mais investimentos.

A seguir são apresentados 
produção e desempenho ao longo do ano:

 

74
%

76
%

70% 70%

Jan Fev

Percentual de gastos com pessoal
Fonte: SUEFIN IHB

Percentual de gastos com pessoal
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número apresentado era em efeito caixa e, impactado por diferenças na maneira 
ealizados os repasses financeiros ao Instituto e acabavam p

. Portanto, será apresentado gráfico já com os valores em 
a seguir: 

Os resultados permitem identificar que até junho, o percentual esteve 
70% (a meta é abaixo desse valor). Tal situação já era esperada, pois
seletivos de contratação e devolução do pessoal que optou por ser alocado em 
outra unidade da rede de saúde ficaram em stand by até a liberação

processos de seleção iniciado em fevereiro. A partir de maio
se queda do percentual com melhor resultado em julho (64%) já 

dentro da meta estabelecida, o que permitirá ao IHB avaliar novas contratações e 
investimentos. 

A seguir são apresentados os quadros consolidados com resultados das metas de 
produção e desempenho ao longo do ano: 

73
% 76

%

75
%

71
%

64
%

70% 70% 70% 70% 70%

Mar Abr Mai Jun Jul

Percentual de gastos com pessoal

Percentual de gastos com pessoal Meta ( < 70%)

impactado por diferenças na maneira 
ealizados os repasses financeiros ao Instituto e acabavam por produzir 

com os valores em 

 

, o percentual esteve acima dos 
pois, os processos 

ão do pessoal que optou por ser alocado em 
até a liberação, em abril, da 

do em fevereiro. A partir de maio, 
melhor resultado em julho (64%) já 

dentro da meta estabelecida, o que permitirá ao IHB avaliar novas contratações e 

os consolidados com resultados das metas de 

66
%

70%

Ago
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Quadro consolidado das metas e indicadores de produção

Indicador Janeiro Fevereiro

INTERNAÇÕES CIRÚRGICAS (GRUPO 04-PROC. 
CIRÚRGICO) (FONTE: DATASUS)  

481 665 

INTERNAÇÕES CLÍNICAS (GRUPO 03-PROC. 
CLÍNICO) 
(FONTE: DATASUS)  

922  1.202  

CIRURGIAS TOTAIS  
(FONTE: TRAKCARE)  

304 462 

CIRURGIAS PROGRAMADAS  
(FONTE: TRAKCARE)  

220 171 

CIRURGIAS NÃO PROGRAMADAS  
(FONTE: TRAKCARE)  

84 291 

CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL 

SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

(EXCETO MÉDICO)  
(FONTE: DATASUS)  

2.184  1.868  

CONSULTAS DE MÉDICAS NA ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA  
(FONTE: DATASUS)  

17.707  18.858 

Avaliação do Contrato de Gestão 

uadro consolidado das metas e indicadores de produção  

Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto quadrimest
re

562 705  679 1.014 1.014 1.094* 2.413

 1.026  1.286  1.521 1.923 1.772 2.031* 4.436

581 575 721 758 712 946 1.922

280 295 410 446 426 651 966

301 280 311  312  283  295 956

 2.699  3.679  3.861 3.278 3.487 3.652* 10.430

18.858  21.445  19.297  19.350  23.085  18.365  23.273* 77.307

1º 
quadrimest

re 

2º 
quadrimest

re 
Total 

Meta 
(Anual) 

2.413 2.707 5.120 9.596  

4.436 5.216 9.652 15.646  

1.922 3.137 5.059 9.273  

966 1.933 2.899 5.368  

956 1.201 2.157 4.168 

10.430 14.278 24.708 30.006 

77.307 84.073 161.380 290.193 
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PROCEDIMENTOS – MAC  
(FONTE: DATASUS)  

292.128 155.558

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS  
(FONTE: DATASUS) 

6.844 1.244 

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA 
(FONTE: DATASUS) 

18.483 16.537 

* Dados preliminares obtidos por avaliação do desempenho anterior ou pela base de dados 

  

Avaliação do Contrato de Gestão 

155.558 223.495 234.839 212.769  250.161 76.800  318.862* 906.020

2.554 3.323 804  5.241  1.306 707* 13.965

 19.693 15.722 16.187 24.782 16.617 27.306* 70.435

* Dados preliminares obtidos por avaliação do desempenho anterior ou pela base de dados Trakcare fornecida pela SES

 

 

 

906.020 858.281 1.764.301 3.191.326 

13.965 7.980 21.945 54.371  

70.435 84.892 155.327 206.446 

fornecida pela SES-DF 
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Quadro consolidado das metas e indicadores de desempenho

Indicador Janeiro 

TOH -TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (%) 
(FONTE: ESTATÍSTICA)  

92% 

MPH - MÉDIA DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR (DIAS)  
(FONTE: ESTATÍSTICA)  

14,6 

IIS - ÍNDICE DE INTERVALO DE SUBSTITUIÇÃO (DIAS) 
(FONTE: ESTATÍSTICA)  

1,36 

IRLH - ÍNDICE DE RENOVAÇÃO DE LEITOS 

HOSPITALARES (PACIENTES POR LEITO POR MÊS) 
(FONTE: ESTATÍSTICA)  

1,93 

TAXA DE ABSENTEÍSMO (CEDIDOS/PESSOAL PRÓPRIO) 
(FONTE: SES E SESMT/IHB)  

6,19%  

PERCENTUAL DE OCORRÊNCIA DE GLOSAS NO SIH  
(FONTE: ESTATÍSTICA)  

0,5%  

PERCENTUAL DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS 

PROGRAMADAS  
(FONTE: CENSO CC – MAPA CIRÚRGICO)  

39,2%  

Avaliação do Contrato de Gestão 

 

Quadro consolidado das metas e indicadores de desempenho  

 Fevereiro Março Abril Maio Junho 

85,5% 85,4% 83,3% 83,1% 94,5% 

15,4 14,1 13,7  12,9 14 

2,6 2,4 2,7  2,62 0,8 

1,6 1,84  1,8  1,98 2,02 

 6,11%  8,14% 8,44% 
8,59% / 
0,87%  

8,31% / 
0,79%  

5,68 / 0,74% 

0,05%  0,7% 0,77% 0,31% 0,29% 

  36,9%  29% 32% 28% 28% 

Julho Agosto 
Meta 

(Anual) 

94,4 95% > 86% 

13,9 12,7 < 14 dias 

0,8 0,61 < 2 

2,04 2,32 > 3,65 

5,68 / 0,74% 6,19/0,9% < 6% 

1,2%* 0,6%* < 1% 

42% 33% < 15% 
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TAXA DE FATURAMENTO HOSPITALAR 

(INTERNAÇÃO/AMBULATORIAL) 
(FONTE: DATASUS VIA DBSAUDE)  

68,1% / 
56,2%  

PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL 
(FONTE: SUPERINTENDÊNCIA FINANCEIRA)  

74,2%  

* Dados preliminares obtidos por avaliação do desempenho anterior ou pela base de dados 

 

 

 

Avaliação do Contrato de Gestão 

68,1% / 
 

0% / 56,3%  0% / 69,72% 
0,9% / 
59,92%  

62,16% / 
74,78%  

42,09% / 
53,85%  

 75,7%  72,5% 75,7%  75,4%  71,3%  

* Dados preliminares obtidos por avaliação do desempenho anterior ou pela base de dados Trakcare fornecida pela SES-DF / AGD = Resultados a
de fontes oficiais ou finalização do processo de coleta. 

 

24,1% / 
69,7%  

AGD > 90% 

63,9%  66% < 70% 

/ AGD = Resultados aguardando publicação 
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Outros indicadores da gestão

Uma das metas definidas para contrato de gestão está relacionada à sistema
de indicadores para acompanhamento a partir do 2º semestre. De forma a medir 
com confiabilidade os números propostos foi necessária a criação de instrumentos 
de coleta, estruturação de bases de dados e de rotinas de monitoramento
detalhamento dos indicadores e definição das áreas responsáveis pelas coletas
alguns casos foi possível apresentar resultados das medições e em outros, fatores 
internos e externos acabaram por adiar o início das avaliações em alguns casos, 
que serão detalhados neste tópico. 

Índice de Satisfação do Usuário Atendido (Pacientes

Foram realizadas durante o ano duas pesquisas de satisfação do usuário atendido.
A metodologia utilizada foi o Net Promoter Score (NPS) e por meio da base foram 
retirados os valores para cálculo. 
pesquisa com distribuição de questionários impressos
socorro, unidades de internação e ambulatório. Além do levantamento da percepção 
quanto aos serviços, foi possível levantar o perfil demográfico e educacional, e a 
avaliação de itens com limpeza, atendimento, tempo de espera e principais queixas 
dos usuários. Já na segunda pesquisa, realizada em junho, foram promovidas 
melhorias como a adoção de um questionár
estruturação das informações geradas.

O indicador é medido por meio da relação percentual entre a quantidade de 
avaliação entre bom e ótimo
bom, e notas 9 e 10 como ó
resultados de 61% em março, e 

Taxa de infecção de sítio cirúrgico, em cirurgias limpas

É a relação entre o número de infecções de sítio cirúrgico, em cirurgias limpas, e o
número total de cirurgias limpas no período. Para a medição deste indicador, o 
processo de coleta foi alinhado junto a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH) de forma a estabelecer a rotina de coleta de acordo com os critérios do 
contrato de gestão. A primeir
de infecção em sítio cirúrgico em cirurgias limpas. A periodicidade de coleta do 
indicador é mensal. 

Taxa de infecção hospitalar

Relação percentual entre o número de infecções adquiridas pelo paciente du
sua permanência no hospital (sem relação com a causa que motivou sua 
internação), em determinado período, e o número de pacientes egressos (por altas 
e ou óbitos) no mesmo período. Tal qual o indicador de infecção em sítio cirúrgico, 
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Outros indicadores da gestão  

Uma das metas definidas para contrato de gestão está relacionada à sistema
de indicadores para acompanhamento a partir do 2º semestre. De forma a medir 
com confiabilidade os números propostos foi necessária a criação de instrumentos 
de coleta, estruturação de bases de dados e de rotinas de monitoramento

mento dos indicadores e definição das áreas responsáveis pelas coletas
alguns casos foi possível apresentar resultados das medições e em outros, fatores 
internos e externos acabaram por adiar o início das avaliações em alguns casos, 

s neste tópico.  

de Satisfação do Usuário Atendido (Pacientes e Acompanhantes)

Foram realizadas durante o ano duas pesquisas de satisfação do usuário atendido.
A metodologia utilizada foi o Net Promoter Score (NPS) e por meio da base foram 

os valores para cálculo.  No mês de março, foi realizada a primeira 
pesquisa com distribuição de questionários impressos, disponibilizados no pronto 
socorro, unidades de internação e ambulatório. Além do levantamento da percepção 

possível levantar o perfil demográfico e educacional, e a 
avaliação de itens com limpeza, atendimento, tempo de espera e principais queixas 
dos usuários. Já na segunda pesquisa, realizada em junho, foram promovidas 
melhorias como a adoção de um questionário digital, facilitando a coleta e 
estruturação das informações geradas. 

O indicador é medido por meio da relação percentual entre a quantidade de 
bom e ótimo (para o relatório, foram consideradas notas 

10 como ótimo) com o total de pessoas pesquisadas e apresentou 
% em março, e 91% em junho. 

Taxa de infecção de sítio cirúrgico, em cirurgias limpas 

É a relação entre o número de infecções de sítio cirúrgico, em cirurgias limpas, e o
cirurgias limpas no período. Para a medição deste indicador, o 

processo de coleta foi alinhado junto a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH) de forma a estabelecer a rotina de coleta de acordo com os critérios do 
contrato de gestão. A primeira medição realizada em agosto apresentou 0% de taxa 
de infecção em sítio cirúrgico em cirurgias limpas. A periodicidade de coleta do 

Taxa de infecção hospitalar 

Relação percentual entre o número de infecções adquiridas pelo paciente du
sua permanência no hospital (sem relação com a causa que motivou sua 
internação), em determinado período, e o número de pacientes egressos (por altas 
e ou óbitos) no mesmo período. Tal qual o indicador de infecção em sítio cirúrgico, 

Uma das metas definidas para contrato de gestão está relacionada à sistematização 
de indicadores para acompanhamento a partir do 2º semestre. De forma a medir 
com confiabilidade os números propostos foi necessária a criação de instrumentos 
de coleta, estruturação de bases de dados e de rotinas de monitoramento, fichas de 

mento dos indicadores e definição das áreas responsáveis pelas coletas. Em 
alguns casos foi possível apresentar resultados das medições e em outros, fatores 
internos e externos acabaram por adiar o início das avaliações em alguns casos, 

e Acompanhantes) 

Foram realizadas durante o ano duas pesquisas de satisfação do usuário atendido. 
A metodologia utilizada foi o Net Promoter Score (NPS) e por meio da base foram 

No mês de março, foi realizada a primeira 
disponibilizados no pronto 

socorro, unidades de internação e ambulatório. Além do levantamento da percepção 
possível levantar o perfil demográfico e educacional, e a 

avaliação de itens com limpeza, atendimento, tempo de espera e principais queixas 
dos usuários. Já na segunda pesquisa, realizada em junho, foram promovidas 

io digital, facilitando a coleta e 

O indicador é medido por meio da relação percentual entre a quantidade de 
para o relatório, foram consideradas notas 7 e 8 como 

com o total de pessoas pesquisadas e apresentou 

É a relação entre o número de infecções de sítio cirúrgico, em cirurgias limpas, e o 
cirurgias limpas no período. Para a medição deste indicador, o 

processo de coleta foi alinhado junto a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH) de forma a estabelecer a rotina de coleta de acordo com os critérios do 

a medição realizada em agosto apresentou 0% de taxa 
de infecção em sítio cirúrgico em cirurgias limpas. A periodicidade de coleta do 

Relação percentual entre o número de infecções adquiridas pelo paciente durante 
sua permanência no hospital (sem relação com a causa que motivou sua 
internação), em determinado período, e o número de pacientes egressos (por altas 
e ou óbitos) no mesmo período. Tal qual o indicador de infecção em sítio cirúrgico, 



 

                                2º Relatório Quadrimestral de

foi definida rotina de coleta em conjunto com a CCIH e o resultado apresentado na 
1ª medição, relativa ao mês de agosto apresentou resultado de 2% de taxa de 
infecção hospitalar. 

Taxa de mortalidade hospitalar

Relação percentual entre o número de óbitos ocorridos em
unidade, durante um determinado período, e o número de
altas e ou óbitos) no mesmo período. Mede a proporção dos
morreram durante a internação hospitalar. Os resultados apresentaram taxa de 
5,4% (junho), 5,2% (julho) e 

Taxa de abastecimento de medicamentos

Relação entre os medicamentos, soros, vacinas, produtos para
parenteral, efetivamente supridos pelo IHBDF e o demandado pelas
assistenciais. Anteriormente n
pudesse ser medida com confiabilidade. Para tal, foram necessárias atualizações no 
sistema de controle, treinamento da equipe na utilização do mesmo e realização de 
inventário para que a base de dados do sis
qual o indicador começou a ser medido em agosto. O
foram de taxa de 86% de abastecimento dos 200 medicamentos mais críticos e 
91% para os 100 mais críticos.

Taxa de abastecimento de materiai

Relação entre os insumos e materiais médico
materiais especiais (OPME) supridos pelo IHBDF e o demandado
assistenciais. Para este indicador, foi pactuado internamente com a Gerência de 
Insumos e Logística que a medição seria separada em duas devido a características 
específicas que diferenciam a maneira de se abastecer e controlar as OPME´s. 
Portanto, partiu-se para a estruturação de um indicador para materiais médicos e 
outro para órteses, prót
hospitalares, a estruturação do indicador de forma adequada permitiu que a 
medição fosse realizada em agosto com resultado de 

No caso das OPME´s estamos no meio da transição de um modelo onde a SES 
fornece os materiais, para um modelo onde o IHB compra ou obtém materiais em 
consignação (o que de acordo com a descrição do indicador, caracterizaria 100% de 
fornecimento). Alguns itens
conclusão do processo de 
indicador. Após a conclusão do processo de aquisição e contratação de forma a 
absorver toda a demanda para o IHB, será possível realizar cálculo refletindo a 
realidade da disponibilidade em relação à demanda 
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ina de coleta em conjunto com a CCIH e o resultado apresentado na 
1ª medição, relativa ao mês de agosto apresentou resultado de 2% de taxa de 

Taxa de mortalidade hospitalar 

Relação percentual entre o número de óbitos ocorridos em pacientes internados na 
unidade, durante um determinado período, e o número de pacientes egressos (por 
altas e ou óbitos) no mesmo período. Mede a proporção dos 
morreram durante a internação hospitalar. Os resultados apresentaram taxa de 

nho), 5,2% (julho) e 4,8% (agosto). 

Taxa de abastecimento de medicamentos 

Relação entre os medicamentos, soros, vacinas, produtos para nutrição enteral e 
efetivamente supridos pelo IHBDF e o demandado pelas

assistenciais. Anteriormente não haviam informações fidedignas para que a taxa 
pudesse ser medida com confiabilidade. Para tal, foram necessárias atualizações no 
sistema de controle, treinamento da equipe na utilização do mesmo e realização de 
inventário para que a base de dados do sistema refletisse a realidade, razão pela 
qual o indicador começou a ser medido em agosto. Os resultados apresentados 
foram de taxa de 86% de abastecimento dos 200 medicamentos mais críticos e 
91% para os 100 mais críticos. 

Taxa de abastecimento de materiais médicos e OPME 

Relação entre os insumos e materiais médico-hospitalares, órteses, próteses e 
materiais especiais (OPME) supridos pelo IHBDF e o demandado
assistenciais. Para este indicador, foi pactuado internamente com a Gerência de 

e Logística que a medição seria separada em duas devido a características 
específicas que diferenciam a maneira de se abastecer e controlar as OPME´s. 

se para a estruturação de um indicador para materiais médicos e 
outro para órteses, próteses e materiais especiais. No caso dos materiais 
hospitalares, a estruturação do indicador de forma adequada permitiu que a 
medição fosse realizada em agosto com resultado de 77%. 

No caso das OPME´s estamos no meio da transição de um modelo onde a SES 
nece os materiais, para um modelo onde o IHB compra ou obtém materiais em 

consignação (o que de acordo com a descrição do indicador, caracterizaria 100% de 
Alguns itens estão mais avançados e outros, ainda

conclusão do processo de aquisição o que prejudica o cálculo adequado do 
indicador. Após a conclusão do processo de aquisição e contratação de forma a 
absorver toda a demanda para o IHB, será possível realizar cálculo refletindo a 
realidade da disponibilidade em relação à demanda assistencial. 

ina de coleta em conjunto com a CCIH e o resultado apresentado na 
1ª medição, relativa ao mês de agosto apresentou resultado de 2% de taxa de 

entes internados na 
pacientes egressos (por 

 pacientes que 
morreram durante a internação hospitalar. Os resultados apresentaram taxa de 

nutrição enteral e 
efetivamente supridos pelo IHBDF e o demandado pelas áreas 

ão haviam informações fidedignas para que a taxa 
pudesse ser medida com confiabilidade. Para tal, foram necessárias atualizações no 
sistema de controle, treinamento da equipe na utilização do mesmo e realização de 

tema refletisse a realidade, razão pela 
resultados apresentados 

foram de taxa de 86% de abastecimento dos 200 medicamentos mais críticos e 

órteses, próteses e 
materiais especiais (OPME) supridos pelo IHBDF e o demandado pelas áreas 
assistenciais. Para este indicador, foi pactuado internamente com a Gerência de 

e Logística que a medição seria separada em duas devido a características 
específicas que diferenciam a maneira de se abastecer e controlar as OPME´s. 

se para a estruturação de um indicador para materiais médicos e 
eses e materiais especiais. No caso dos materiais 

hospitalares, a estruturação do indicador de forma adequada permitiu que a 

No caso das OPME´s estamos no meio da transição de um modelo onde a SES 
nece os materiais, para um modelo onde o IHB compra ou obtém materiais em 

consignação (o que de acordo com a descrição do indicador, caracterizaria 100% de 
ainda, estão em 

aquisição o que prejudica o cálculo adequado do 
indicador. Após a conclusão do processo de aquisição e contratação de forma a 
absorver toda a demanda para o IHB, será possível realizar cálculo refletindo a 
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Taxa de manutenção de equipamentos

Mede a proporção entre o número de equipamentos, em
contrato de manutenção regular ou dentro do prazo de garantia
equipamentos com indicação de manutenção regular, preventiva
Esse indicador avalia o risco de desassistência decorrente da existência de 
equipamentos fora de operação por falta de manutenção.

Esse indicador é outro caso em que será necessária uma divisão em medidas 
diferentes. Equipamentos com manut
manutenções corretivas o que torna uma medição única conflituosa. A exemplo, 
uma taxa de manutenção preventiva tenderia a ter meta próxima de 100% 
enquanto uma taxa de manutenção corretiva deveria ter uma meta próxi

Para realizar as medições adequadamente, em acordo com os critérios do contrato 
de gestão, será necessária a liberação da realização de contrato de manutenção 
para a totalidade do parque de equipamentos do Instituto. A contratação está 
paralisada pelo Tribunal de Contas do DF após recurso impetrado por associação de 
empresas prestadoras desse tipo de serviço desde julho. Após a liberação da 
contratação o IHB terá 100% do parque coberto. Atualmente, somente 40% está sob 
contrato de manutenção o que
inexata e questionável. 

Taxa de Readmissão Hospitalar
horas 

Mede a taxa de pacientes que retornaram ao hospital
hospitalar mede a taxa de pessoas
desde a última vez que deixaram a unidade hospitalar após a primeira admissão. 
Esse indicador avalia a capacidade progressiva do serviço em ajudar na 
recuperação de forma tão eficaz quanto possível.
parece ser de simples monitoramento
cálculo exigem um processo 
rotinas de coleta. Durante o mês de agosto a coleta foi incorporada ao censo 
hospitalar (já utilizado para cálculo de outros indicadores avaliados no contrato de 
gestão) de modo a realizar a coleta dos indicadores de forma centralizada
realizados revelaram que os números gerados não apresentam a qualidade 
necessária. Para tal foram realizados ajustes 
mês de setembro os resultados possam ser devidamente avaliados.

Já a taxa de readmissão em UTI analisa quantidade de pacientes que retornaram à 
UTI do mesmo hospital em até 48 horas
unidade hospitalar, após a primeira admissão. Trata
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Taxa de manutenção de equipamentos 

Mede a proporção entre o número de equipamentos, em funcionamento, com 
contrato de manutenção regular ou dentro do prazo de garantia
equipamentos com indicação de manutenção regular, preventiva 
Esse indicador avalia o risco de desassistência decorrente da existência de 
equipamentos fora de operação por falta de manutenção. 

Esse indicador é outro caso em que será necessária uma divisão em medidas 
diferentes. Equipamentos com manutenção regular tendem a não necessitar de 
manutenções corretivas o que torna uma medição única conflituosa. A exemplo, 
uma taxa de manutenção preventiva tenderia a ter meta próxima de 100% 
enquanto uma taxa de manutenção corretiva deveria ter uma meta próxi

Para realizar as medições adequadamente, em acordo com os critérios do contrato 
de gestão, será necessária a liberação da realização de contrato de manutenção 
para a totalidade do parque de equipamentos do Instituto. A contratação está 

pelo Tribunal de Contas do DF após recurso impetrado por associação de 
empresas prestadoras desse tipo de serviço desde julho. Após a liberação da 
contratação o IHB terá 100% do parque coberto. Atualmente, somente 40% está sob 
contrato de manutenção o que tornaria uma medição das taxas nesse momento 

Readmissão Hospitalar e Taxa de readmissão em UTI em até 48 

Mede a taxa de pacientes que retornaram ao hospital, o indicador de Readmissão 
hospitalar mede a taxa de pessoas que retornaram ao hospital em até 30 dias 
desde a última vez que deixaram a unidade hospitalar após a primeira admissão. 
Esse indicador avalia a capacidade progressiva do serviço em ajudar na 
recuperação de forma tão eficaz quanto possível. É um indicador 
parece ser de simples monitoramento, mas as especificidades definidas para o 
cálculo exigem um processo mais minucioso na criação das bases e definição das 
rotinas de coleta. Durante o mês de agosto a coleta foi incorporada ao censo 

(já utilizado para cálculo de outros indicadores avaliados no contrato de 
de modo a realizar a coleta dos indicadores de forma centralizada

que os números gerados não apresentam a qualidade 
foram realizados ajustes na planilha de coleta para que já no 

mês de setembro os resultados possam ser devidamente avaliados. 

Já a taxa de readmissão em UTI analisa quantidade de pacientes que retornaram à 
hospital em até 48 horas, desde a última vez que deixaram a UTI da 

após a primeira admissão. Trata-se de indicador de qualidade da 

funcionamento, com 
contrato de manutenção regular ou dentro do prazo de garantia e o total de 

 e/ou corretiva. 
Esse indicador avalia o risco de desassistência decorrente da existência de 

Esse indicador é outro caso em que será necessária uma divisão em medidas 
enção regular tendem a não necessitar de 

manutenções corretivas o que torna uma medição única conflituosa. A exemplo, 
uma taxa de manutenção preventiva tenderia a ter meta próxima de 100% 
enquanto uma taxa de manutenção corretiva deveria ter uma meta próxima a 0%.  

Para realizar as medições adequadamente, em acordo com os critérios do contrato 
de gestão, será necessária a liberação da realização de contrato de manutenção 
para a totalidade do parque de equipamentos do Instituto. A contratação está 

pelo Tribunal de Contas do DF após recurso impetrado por associação de 
empresas prestadoras desse tipo de serviço desde julho. Após a liberação da 
contratação o IHB terá 100% do parque coberto. Atualmente, somente 40% está sob 

tornaria uma medição das taxas nesse momento 

ssão em UTI em até 48 

indicador de Readmissão 
que retornaram ao hospital em até 30 dias 

desde a última vez que deixaram a unidade hospitalar após a primeira admissão. 
Esse indicador avalia a capacidade progressiva do serviço em ajudar na 

 que a princípio 
mas as especificidades definidas para o 

mais minucioso na criação das bases e definição das 
rotinas de coleta. Durante o mês de agosto a coleta foi incorporada ao censo 

(já utilizado para cálculo de outros indicadores avaliados no contrato de 
de modo a realizar a coleta dos indicadores de forma centralizada, os testes 

que os números gerados não apresentam a qualidade 
na planilha de coleta para que já no 

 

Já a taxa de readmissão em UTI analisa quantidade de pacientes que retornaram à 
ima vez que deixaram a UTI da 
se de indicador de qualidade da 
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assistência e pode refletir a qualidade de cuidado 
UTI. É calculado na mesma fonte de coleta que a taxa de re
passou por todas as mesmas etapas e testes apresentando a mesma necessidade 
de melhor estruturação da base e do processo de colet
números que possam ser avaliados também é a partir do mês de setembro.

Metas do plano de ações e melhoria

Este tópico apresenta o status das metas do plano de ações e melhorias pactuadas 
no Contrato de Gestão do IHB.
plano de melhoria foi estruturada uma carteira de projetos prior
ação.  

Das 35 metas pactuadas, 20 encontram
atrasadas. Conforme pode ser visualizado no quadro a seg

AÇÃO/MELHORIA PACTUADA 

1. Preparar o IHBDF para 
obter Acreditação ONA 1  

Nov/18

2. Obter Acreditação ONA 1  Jun/19

3. Reabrir 35 Leitos de 
Enfermaria bloqueados  

Abr/18

4. Reabrir 35 Leitos de 
Enfermaria bloqueados  

Mai/18

5. Reabrir 37 Leitos de 
Enfermaria bloqueados  Jun/18

6. Reabrir 10 Leitos de UTI 
bloqueados  Jun/18

7. Implantar sistema (s) de 
gestão que contemple, 
no mínimo, os seguintes 
módulos: prontuário 
eletrônico, logística de 
insumos estratégicos, 
com integração pelo 
menos entre os 

Nov/18
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refletir a qualidade de cuidado com baixa e/ou altas precoces da 
. É calculado na mesma fonte de coleta que a taxa de readmissão hospitalar e 

passou por todas as mesmas etapas e testes apresentando a mesma necessidade 
de melhor estruturação da base e do processo de coleta. A previsão para que gere 
números que possam ser avaliados também é a partir do mês de setembro.

do plano de ações e melhoria  

Este tópico apresenta o status das metas do plano de ações e melhorias pactuadas 
no Contrato de Gestão do IHB. Cabe ressaltar que para operacionalizar as metas do 
plano de melhoria foi estruturada uma carteira de projetos prioritários e planos de 

Das 35 metas pactuadas, 20 encontram-se concluídas, 11 em andamento e 4 
atrasadas. Conforme pode ser visualizado no quadro a seguir: 

PRAZO STATUS EVIDÊNCIAS DA E

Nov/18 Em 
andamento 

Os colaboradores estão sendo mobilizados 
para as ações da acreditação, que 
envolvem: diagnóstico organizacional; 
criação de comissões assistenciais e 
administrativas; pactuação e 
implementação de ações de melhoria em 
todas as áreas visando atender os critérios 
de segurança necessários para o hospital 
ser acreditado.  

Jun/19 Em 
andamento 

Abr/18 

Concluída 

Em junho de 2018, existiam 478 leitos de 
enfermaria em operação, o que demonstra 
a reabertura de 120 leitos que estavam 
bloqueados no início da gestão do Instituto, 
conforme registros nos sistemas de gestão 
hospitalar TrackCare e no SISLEITOS, 
número superior aos 107 do Plano de 
Melhoria. 

Mai/18 

Jun/18 

Jun/18 Atrasada 

O processo de contratação das equipes 
para desbloqueio está em fase de 
finalização (enfermeiros, fisioterapeutas 
médicos). No entanto, ainda está pendente 
a realização da manutenção corretiva e a 
calibração dos ventiladores mecânicos, que 
foi afetada pela suspensão do processo de 
contratação da empresa de engenharia 
clínica (Decisão nº 3.432/2018 do TCDF). A 
nova previsão de desbloqueio é outubro.

Nov/18 
Em 
andamento 

Em agosto de 2018 iniciou
de implantação do sistema de gestão 
hospitalar MV Informática Nordeste Ltda.

baixa e/ou altas precoces da 
admissão hospitalar e 

passou por todas as mesmas etapas e testes apresentando a mesma necessidade 
a. A previsão para que gere 

números que possam ser avaliados também é a partir do mês de setembro. 

Este tópico apresenta o status das metas do plano de ações e melhorias pactuadas 
Cabe ressaltar que para operacionalizar as metas do 

itários e planos de 

se concluídas, 11 em andamento e 4 

EXECUÇÃO 

Os colaboradores estão sendo mobilizados 
para as ações da acreditação, que 
envolvem: diagnóstico organizacional; 
criação de comissões assistenciais e 
administrativas; pactuação e 
implementação de ações de melhoria em 

áreas visando atender os critérios 
de segurança necessários para o hospital 

Em junho de 2018, existiam 478 leitos de 
m operação, o que demonstra 

a reabertura de 120 leitos que estavam 
bloqueados no início da gestão do Instituto, 
conforme registros nos sistemas de gestão 
hospitalar TrackCare e no SISLEITOS, 
número superior aos 107 do Plano de 

O processo de contratação das equipes 
para desbloqueio está em fase de 
finalização (enfermeiros, fisioterapeutas e 
médicos). No entanto, ainda está pendente 
a realização da manutenção corretiva e a 
calibração dos ventiladores mecânicos, que 
foi afetada pela suspensão do processo de 
contratação da empresa de engenharia 
clínica (Decisão nº 3.432/2018 do TCDF). A 

revisão de desbloqueio é outubro. 

Em agosto de 2018 iniciou-se o processo 
de implantação do sistema de gestão 
hospitalar MV Informática Nordeste Ltda. 
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seguintes setores: 
farmácia; enfermaria; 
UTI; centro cirúrgico; 
apoio diagnóstico; e 
faturamento; com o 
objetivo de garantir o 
controle e a otimização 
dos recursos 

8. Migrar o Cadastro no 
CNES  Fev/18

9. Obter Certificação de 
Entidade Beneficente de 
Assistência Social - 
CEBAS na área de 
Saúde 

Mar/18

10. Manter certificação 
como Hospital de 
Ensino – HE  

Jun/18

11. Manter habilitação 
como Centros de 
Assistência de Alta 
Complexidade em 
Oncologia - CACON 

Jun/18

12. Instruir 
administrativamente o 
IHBDF para pleitear a 
isenção de tributos 
federais perante a 
Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, na 
forma do art. 12 da Lei 
Federal nº 9.532, de 10 
de dezembro de 1997 

Nov/18

13. Manter habilitações de 
serviços de saúde e de 
ensino e pesquisa 

Jun/18
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Fev/18 Concluída 
O cadastro o CNES foi migrado para o CNPJ 
do Instituto Hospital de Base no dia 09 de 
março de 2018. 

Mar/18 Concluída 

O Ministério da Saúde publicou no DOU, de 
13 de junho de 2018, a Portaria nº 852, que 
defere, sub judice, a concessão do 
Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social ao IHB. A concessão tem 
validade pelo período de 28/02/2018 a 
27/02/2021. 

Jun/18 Concluída 

A Portaria Interministerial, nº 2.302, de 30 
de julho de 2018, alterou para 30 de 
dezembro de 2018 o prazo fixado para 
validade desta Certificação. Mantida a 
certificação o projeto “Hospital Ensino
em andamento, o qual visa preparar o 
Instituto para a auditoria de recertificação 
prevista para o 1º semestre de 2019.

Jun/18 Concluída 

As habilitações CACON (código 1712) e 
CACON com serviços de oncologia 
pediátrica (Código 1713) foram mantidas e 
estão ativas conforme registro no site 
CNES Net 
(http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Sipac
p?VCo_Unidade=5300100010456
acessado em 10/09/2018).

Nov/18 Concluída 

Quando criado o IHB já cumpriu os 
requisitos para a isenção de impostos 
sobre patrimônio, renda ou serviços. No 
entanto, será evidenciado de forma prática 
quando da entrega da declaração de ajuste 
anual do imposto de renda, que ocor
no 1º semestre de 2019. 

Jun/18 Concluída 

As 34 habitações de serviços de saúde 
foram mantidas, conforme registro no site 
CNES Net 
(http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Sipac.as
p?VCo_Unidade=5300100010456
acessado em 10/09/2018). Na área de 
ensino e pesquisa, a habilitação de Hospital 
de Ensino também se encontra ativa.

EXECUÇÃO 

O cadastro o CNES foi migrado para o CNPJ 
do Instituto Hospital de Base no dia 09 de 

stério da Saúde publicou no DOU, de 
13 de junho de 2018, a Portaria nº 852, que 
defere, sub judice, a concessão do 
Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social ao IHB. A concessão tem 
validade pelo período de 28/02/2018 a 

A Portaria Interministerial, nº 2.302, de 30 
de julho de 2018, alterou para 30 de 
dezembro de 2018 o prazo fixado para 
validade desta Certificação. Mantida a 
certificação o projeto “Hospital Ensino” está 
em andamento, o qual visa preparar o 
Instituto para a auditoria de recertificação 
prevista para o 1º semestre de 2019. 

código 1712) e 
CACON com serviços de oncologia 
pediátrica (Código 1713) foram mantidas e 
estão ativas conforme registro no site 

http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Sipac.as
p?VCo_Unidade=5300100010456- 
acessado em 10/09/2018). 

Quando criado o IHB já cumpriu os 
requisitos para a isenção de impostos 
sobre patrimônio, renda ou serviços. No 
entanto, será evidenciado de forma prática 
quando da entrega da declaração de ajuste 
anual do imposto de renda, que ocorrerá 

As 34 habitações de serviços de saúde 
foram mantidas, conforme registro no site 

http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Sipac.as
p?VCo_Unidade=5300100010456 - 
acessado em 10/09/2018). Na área de 
ensino e pesquisa, a habilitação de Hospital 
de Ensino também se encontra ativa. 
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14. Habilitar a integralidade 
dos leitos de UTI 

Jun/18

15. Organizar e 
implementar as áreas 
corporativas do IHBDF 
(gabinete, jurídica, 
compliance, 
comunicação social, 
relações institucionais, 
ouvidoria, planejamento, 
gestão de pessoas, 
aquisições, 
contratações, serviços 
de terceiros e gerais, 
suprimentos, 
patrimônio, 
infraestrutura, 
tecnologia da 
informação e 
comunicação, 
orçamento, finanças e 
contabilidade, dentre 
outras) 

Jun/18

16. Padronizar os insumos 
e medicamentos 

Nov/18

17. Garantir a manutenção 
dos equipamentos na 
atividade assistencial 

Nov/18
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Jun/18 Atrasada 

Dos 68 leitos de UTI, 32 são habilitados (3 
em nível II e 29 em nível III). Porém, para 
habilitar os demais, diversas intervenções 
de infraestrutura precisarão ser realizadas, 
em virtude das não conformidades 
apontadas nos relatórios das
GSES/GEALI/GEM/GERI/DIVISA. Dessa 
forma, visando à adequação física, 
hidráulica, elétrica e de climatização, o IHB 
decidiu contratar uma empresa de 
arquitetura e engenharia para realizar a 
reforma e adequação de todo bloco de 
emergência (pronto socorro, centro 
cirúrgico e unidade de tratamento 
intensivo), a qual se encontra em processo 
de contratação. Reitera-se que para o 
cumprimento de todas as habilitações
acordo com os parâmetros da DIVISA,
haveria o risco de bloqueio de leitos
o que não seria benéfico à população.

Jun/18 Concluída 

As áreas corporativas do IHBDF foram 
implementadas no 1º semestre de 2018. 
Para tanto, o IHB promoveu a criação de 
várias áreas inexistentes no modelo 
anterior, e o fortalecimento e/ou a 
adaptação de outras. Nesta estruturação 
foram integrados ao quadro de 
colaboradores 101 celetistas entre 
diretores, gerentes, chefes de núcleo, 
auditores, administradores, analistas, 
técnicos e assistentes. 

Nov/18 Em 
andamento 

Em 14 de maio de 2018, o IHB recompôs, 
por meio da Ordem de Serviço nº 02, a 
Comissão de Farmácia e Terapêutica, que 
é responsável pela padronização dos
medicamentos e insumos a serem 
adquiridos. 

Nov/18 
Em 
andamento 

O IHB realizou processo de seleção de 
fornecedores para contratação de empresa 
para realizar serviços continuados de 
gestão e manutenção em equipamentos 
médico-hospitalares, conforme condições 
estabelecidas no Ato Convocatório nº 
047/2018. No entanto, o Tribunal de Contas 
do Distrito Federal, em 17 de julho de 2018, 

EXECUÇÃO 

eitos de UTI, 32 são habilitados (3 
em nível II e 29 em nível III). Porém, para 
habilitar os demais, diversas intervenções 
de infraestrutura precisarão ser realizadas, 
em virtude das não conformidades 
apontadas nos relatórios das equipes 
GSES/GEALI/GEM/GERI/DIVISA. Dessa 
forma, visando à adequação física, 
hidráulica, elétrica e de climatização, o IHB 
decidiu contratar uma empresa de 
arquitetura e engenharia para realizar a 
reforma e adequação de todo bloco de 

corro, centro 
cirúrgico e unidade de tratamento 
intensivo), a qual se encontra em processo 

se que para o 
cumprimento de todas as habilitações, de 
acordo com os parâmetros da DIVISA, 

o risco de bloqueio de leitos de UTI, 
e não seria benéfico à população. 

As áreas corporativas do IHBDF foram 
implementadas no 1º semestre de 2018. 

promoveu a criação de 
várias áreas inexistentes no modelo 
anterior, e o fortalecimento e/ou a 
adaptação de outras. Nesta estruturação 
foram integrados ao quadro de 
colaboradores 101 celetistas entre 
diretores, gerentes, chefes de núcleo, 

stradores, analistas, 

Em 14 de maio de 2018, o IHB recompôs, 
por meio da Ordem de Serviço nº 02, a 
Comissão de Farmácia e Terapêutica, que 
é responsável pela padronização dos 
medicamentos e insumos a serem 

O IHB realizou processo de seleção de 
fornecedores para contratação de empresa 
para realizar serviços continuados de 

manutenção em equipamentos 
hospitalares, conforme condições 

estabelecidas no Ato Convocatório nº 
047/2018. No entanto, o Tribunal de Contas 
do Distrito Federal, em 17 de julho de 2018, 
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18. Contratar pessoal para 
a área de assistencial Jun/18

19. Contratar pessoal para 
as áreas corporativas Jun/18

20. Estruturar a área de 
ensino e pesquisa do 
IHBDF 

Nov/18

21. Revisar e elaborar o 
Plano Estratégico do 
IHBDF para o biênio 
2018-2019 (que 
comporá o Anexo II) 

Jun/18

22. Aplicar Pesquisa de 
Satisfação do Usuário 
atendido ou responsável 
legal e divulgar seus 
resultados 

Mar/18
Ago/18
Dez/1
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por meio da Decisão nº 3432/2018, 
suspendeu esta contratação até
definição. 

Jun/18 Concluída 

Até junho de 2018 foram contratados para 
a área assistencial: 124 enfermeiros, 459 
técnicos de enfermagem, 6 técnicos em 
radioterapia, 61 médicos, 17 
anestesiologistas, 22 chefes de núcleos e 
áreas especiais, 8 farmacêuticos, 2 
diretores, 26 gerentes e 25 supervisores.

Jun/18 Concluída 

Até junho de 2018 foram contratados para 
a área corporativa: 4diretores executivos, 1 
diretor adjunto e 1 diretor clínico, 4 
superintendentes, 17 gerentes, 27 chefes 
de núcleos, 18 analistas, 12 assistentes, 3 
administradores, 4 assessores, 2 
compradores, 4 enfermeiros auditores, 3 
secretarias e 2 técnicos de segurança do 
trabalho. 

Nov/18 Concluída 

A área de Ensino e Pesquisa foi 
estruturada com a seguinte composição: 
uma diretoria, três gerências (Incorporação 
e Gestão do Conhecimento, Escola
Saúde Pública e Incorporação e Pesquisa 
Clínica) e uma equipe composta por 12 
profissionais. Destacam-se entre as ações 
implementadas pela equipe: a 
recomposição das comissões assessoras; a 
aquisição de equipamentos e estruturação 
de novos espaços de ensino; ações de 
integração interinstitucional; definiç
programas de educação permanente; e a 
captação de recursos por meio de editais e 
convênios de fomento à pesquisa.

Jun/18 Concluída 

Revisão do Planejamento Estratégico teve 
como objetivo promover o alinhamento 
institucional rumo às transformações que o 
Instituto pretende alcançar, definindo assim 
a direção a serem seguida pela instituição. 
O mapa estratégico - contendo missão, 
visão, valores e objetivos es
apresentado e validado na 6ª Reunião 
Ordinária do Conselho de Administração, 
que aconteceu no dia 24 de agosto de 
2018. 

Mar/18 
Ago/18 
Dez/18 

Em 
andamento 

A primeira pesquisa foi realizada em março 
e apresentada na reunião ordinária do 
conselho de administração do IHB no dia 17 
de abril de 2018. Já a segunda pesquisa foi 
realizada em julho e apresentada na 2ª 
reunião ordinária do conselho de 
administração do IHB no dia 24 de agosto 
de 2018. 

EXECUÇÃO 

por meio da Decisão nº 3432/2018, 
suspendeu esta contratação até ulterior 

Até junho de 2018 foram contratados para 
a área assistencial: 124 enfermeiros, 459 
técnicos de enfermagem, 6 técnicos em 
radioterapia, 61 médicos, 17 

chefes de núcleos e 
áreas especiais, 8 farmacêuticos, 2 
diretores, 26 gerentes e 25 supervisores. 
Até junho de 2018 foram contratados para 
a área corporativa: 4diretores executivos, 1 

adjunto e 1 diretor clínico, 4 
superintendentes, 17 gerentes, 27 chefes 
de núcleos, 18 analistas, 12 assistentes, 3 
administradores, 4 assessores, 2 
compradores, 4 enfermeiros auditores, 3 
secretarias e 2 técnicos de segurança do 

A área de Ensino e Pesquisa foi 
estruturada com a seguinte composição: 
uma diretoria, três gerências (Incorporação 
e Gestão do Conhecimento, Escola-Base de 
Saúde Pública e Incorporação e Pesquisa 

uma equipe composta por 12 
se entre as ações 

implementadas pela equipe: a 
recomposição das comissões assessoras; a 
aquisição de equipamentos e estruturação 
de novos espaços de ensino; ações de 
integração interinstitucional; definição de 
programas de educação permanente; e a 
captação de recursos por meio de editais e 
convênios de fomento à pesquisa. 

to Estratégico teve 
como objetivo promover o alinhamento 
institucional rumo às transformações que o 
Instituto pretende alcançar, definindo assim 
a direção a serem seguida pela instituição. 

contendo missão, 
visão, valores e objetivos estratégicos – foi 
apresentado e validado na 6ª Reunião 
Ordinária do Conselho de Administração, 
que aconteceu no dia 24 de agosto de 

A primeira pesquisa foi realizada em março 
e apresentada na reunião ordinária do 
conselho de administração do IHB no dia 17 
de abril de 2018. Já a segunda pesquisa foi 
realizada em julho e apresentada na 2ª 
reunião ordinária do conselho de 
dministração do IHB no dia 24 de agosto 
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23. Implementar ações da 
Política Nacional de 
Humanização do SUS 

Dez/18

24. Implementar protocolos 
de segurança do 
paciente acordados no 
PROADI 

Jun/18

25. Remodelar o Centro de 
Trauma e Neurocardio 
sem a dependência do 
SAMU 

Nov/18

26. Concluir a reforma do 
Bloco Administrativo, 
adequando à arquitetura 
organizacional do IHBDF 
- Convênio celebrado 
entre a SES-DF e a 
Caixa Econômica 
Federal. 

Ago/18

27. Realizar a contratação 
para a nova Subestação 
de Energia - Termo de 
Cooperação Técnica nº 
001/2017, celebrado 
entre a SES-DF e a 
NOVACAP4 

Nov/18
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Dez/18 Em 
andamento 

Foi criado o Grupo de Trabalho de 
Humanização (GTH) para conduzir a 
implantação das ações da Política Nacional 
de Humanização no IHB. O GTH vem 
realizando oficinas para sensibilização dos 
colaboradores e está estruturando um 
grupo de escuta qualificada. 

Jun/18 Concluída 

A equipe da UTI implementou os 
PAV (Pneumonia associada 
Mecânica), ITU (Infecção do Trato Urinário) 
e ICVC (Prevenção de Infecção de Corrente 
Sanguínea relacionada a Cateter Central) 
na UTI trauma. Também iniciaram a 
realização dos rounds diários, oficinas 
beira-leito e workshops. Além disso, foi 
implementado o Plano de Cuidado de 
Enfermagem e estabelecido o protocolo 
para concessão de visita estendida para os 
pacientes que se enquadram nos perfis 
contemplados. 

Nov/18 Concluída 

Em comum acordo entre o IHB e o SAMU 
192, o Centro de Trauma e 
remodelado e assumido na sua totalidade 
pelo IHB no dia 1° de agosto de 2018. 
Todos os equipamentos existentes na 
unidade foram transferidos para o Inst
conforme pode ser visualizado no processo 
SEI nº 00060-00151097/2017
servidores do SAMU 192 retornaram para 
as unidades móveis, o IHB contratou 125 
técnicos de enfermagem e 30 enfermeiros 
para integrar o Centro de 
Neurocardio. 

Ago/18 Atrasada 

A reforma do Bloco Administrativo integra 
o Contrato de Repasse nº 0282.282
52/2008 firmados entre a União Federal 
representado pela Caixa Econômica 
Federal - e a Secretaria de Saúde do 
Distrito Federal. No dia 22 de junho de 
2018, visando obter maior celeridade no 
processo, o IHB, por meio do Ofício IHB nº 
1.174/2018 decidiu pela reto
projeto original de reforma. Após 
autorização da CAIXA a empresa foi 
acionada para mobilização da equipe. As 
obras serão retomadas em setembro, com 
previsão de término para início de 2019.

Nov/18 Em 
andamento 

A contratação da nova subestação integra 
o Contrato de Repasse nº 863529/2017 
(Convênio Eficiência Energética), firmado 
entre a União Federal – representada
Caixa Econômica Federal 
de Saúde do Distrito Federal. No dia 20 de 
julho de 2018, por meio do Ofício SEI
nº 18/2018 a Secretaria de Saúde do 

EXECUÇÃO 

Foi criado o Grupo de Trabalho de 
Humanização (GTH) para conduzir a 
implantação das ações da Política Nacional 

no IHB. O GTH vem 
realizando oficinas para sensibilização dos 
colaboradores e está estruturando um 
grupo de escuta qualificada.  
A equipe da UTI implementou os bundles de 
PAV (Pneumonia associada à Ventilação 
Mecânica), ITU (Infecção do Trato Urinário) 
e ICVC (Prevenção de Infecção de Corrente 
Sanguínea relacionada a Cateter Central) 
na UTI trauma. Também iniciaram a 
realização dos rounds diários, oficinas 

. Além disso, foi 
implementado o Plano de Cuidado de 
Enfermagem e estabelecido o protocolo 
para concessão de visita estendida para os 
pacientes que se enquadram nos perfis 

Em comum acordo entre o IHB e o SAMU 
Trauma e Neurocardio foi 

remodelado e assumido na sua totalidade 
pelo IHB no dia 1° de agosto de 2018. 
Todos os equipamentos existentes na 
unidade foram transferidos para o Instituto, 
conforme pode ser visualizado no processo 

00151097/2017-51. Como os 
servidores do SAMU 192 retornaram para 
as unidades móveis, o IHB contratou 125 
técnicos de enfermagem e 30 enfermeiros 

Centro de Trauma e 

A reforma do Bloco Administrativo integra 
o Contrato de Repasse nº 0282.282-

firmados entre a União Federal - 
representado pela Caixa Econômica 

e a Secretaria de Saúde do 
Distrito Federal. No dia 22 de junho de 
2018, visando obter maior celeridade no 
processo, o IHB, por meio do Ofício IHB nº 
1.174/2018 decidiu pela retomada no 
projeto original de reforma. Após 
autorização da CAIXA a empresa foi 
acionada para mobilização da equipe. As 
obras serão retomadas em setembro, com 
previsão de término para início de 2019. 
A contratação da nova subestação integra 
o Contrato de Repasse nº 863529/2017 
(Convênio Eficiência Energética), firmado 

representada pela 
Caixa Econômica Federal – e a Secretaria 
de Saúde do Distrito Federal. No dia 20 de 
julho de 2018, por meio do Ofício SEI-GDF 
nº 18/2018 a Secretaria de Saúde do 
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28. Elaborar e aprovar 
Manual de Gestão de 
Pessoas 

Out/18

29. Elaborar e aprovar 
Manual de Organização 

Nov/18

30. Implementar 
integralmente, no 
âmbito do IHBDF, o 
Prontuário Eletrônico do 
Paciente, em 
substituição aos 
prontuários em papel 

Dez/18

31. Sistematizar os 
indicadores “Índice de 
Satisfação do Usuário e 
Acompanhantes 
Atendidos”; “Taxa de 
Readmissão em UTI em 
até 48 horas”; “Taxa de 
infecção em sítio 
cirúrgico, em cirurgias 
limpas”, “Taxa de 
infecção hospitalar”, 
“Taxa de Mortalidade 
Hospitalar”, 
“Readmissão 
Hospitalar”, “Taxa de 
Abastecimento de 
Medicamentos”, “Taxa 
de Abastecimento de 
Materiais Médicos e 
Hospitalares e OPME” e 
“Taxa de Manutenção 
de Equipamentos” 

Jun/18

32. Substituir o pessoal não 
optante por permanecer 
no IHBDF 

Jun/18

33. Implementar o 
Transporte de pacientes 

Mar/18
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Distrito Federal encaminhou para análise 
da Caixa os elementos técnicos compostos 
de projetos, cadernos, memórias, 
orçamentos, ARTs, pranchas e outros.

Out/18 
Em 
andamento 

As ações para elaboração do Plano de 
Cargos e Salários, mapeamento de 
competências e avaliação de desempenho 
foram iniciadas em agosto de 2018.

Nov/18 Em 
andamento 

As ações para elaboração do Manual de 
Organização foram iniciadas em agosto de 
2018. 

Dez/18 
Em 
andamento 

Em agosto de 2018 iniciou
de implantação do sistema de gestão 
hospitalar MV Informática Nordeste Ltda. A 
implementação da Prescrição Eletrônica e 
Prontuário Eletrônico do Paciente são 
funcionalidades a serem implantadas pela 
MV. 

Jun/18 Atrasada 

“Índice de Satisfação do Usuário e 
Acompanhantes Atendidos” “Taxa de 
Readmissão em UTI em até 48 horas” 
“Taxa de Mortalidade Hospitalar”, 
“Readmissão Hospitalar”, "Taxa de infecção 
em sítio cirúrgico, em cirurgias limpas”, 
“Taxa de infecção hospitalar”, “Taxa de 
Abastecimento de Medicamentos” 
sistematizados e com medição iniciada em 
agosto de 2018.  
“Taxa de Abastecimento de Materiais 
Médicos e Hospitalares e OPME” foi 
desdobrado em dois indicadores: “Materiais 
Médicos e Hospitalares e OPME”, 
sistematizados e com medição inici
agosto de 2018. 
“Taxa de Manutenção de Equipamentos” 
Atualmente apenas 40% do parque de 
equipamentos têm contrato de manutenção 
regular. O indicador deverá ser 
estabelecido após a contratação da 
empresa de engenharia clínica que fará o 
inventário dos equipamentos existentes no 
hospital. 

Jun/18 Concluída 

Foram removidos pela SES um total de 
1.020 profissionais estatutários. Este 
quadro foi reposto pelas contratações 
realizadas ao longo do 1º se
2018. 

Mar/18 Concluída 

Para a implementação do transporte 
(externo e interno) de pacientes, dois 
contratos foram firmados: Contrato nº 64/ 
2018, de prestação de serviços de 
transporte de pacientes por ambulâ
suporte básico ou avançado; e o Contrato 
nº 68/ 2018, cujo objeto engloba os 

EXECUÇÃO 

Distrito Federal encaminhou para análise 
da Caixa os elementos técnicos compostos 

jetos, cadernos, memórias, 
orçamentos, ARTs, pranchas e outros. 

As ações para elaboração do Plano de 
Cargos e Salários, mapeamento de 
competências e avaliação de desempenho 

em agosto de 2018. 

As ações para elaboração do Manual de 
Organização foram iniciadas em agosto de 

Em agosto de 2018 iniciou-se o processo 
de implantação do sistema de gestão 
hospitalar MV Informática Nordeste Ltda. A 
implementação da Prescrição Eletrônica e 
Prontuário Eletrônico do Paciente são 
uncionalidades a serem implantadas pela 

o do Usuário e 
Acompanhantes Atendidos” “Taxa de 
Readmissão em UTI em até 48 horas” 
“Taxa de Mortalidade Hospitalar”, 
“Readmissão Hospitalar”, "Taxa de infecção 
em sítio cirúrgico, em cirurgias limpas”, 
“Taxa de infecção hospitalar”, “Taxa de 

de Medicamentos” 
sistematizados e com medição iniciada em 

“Taxa de Abastecimento de Materiais 
Médicos e Hospitalares e OPME” foi 
desdobrado em dois indicadores: “Materiais 
Médicos e Hospitalares e OPME”, 
sistematizados e com medição iniciada em 

“Taxa de Manutenção de Equipamentos” 
Atualmente apenas 40% do parque de 
equipamentos têm contrato de manutenção 
regular. O indicador deverá ser 
estabelecido após a contratação da 
empresa de engenharia clínica que fará o 

s equipamentos existentes no 

Foram removidos pela SES um total de 
1.020 profissionais estatutários. Este 
quadro foi reposto pelas contratações 
realizadas ao longo do 1º semestre de 

Para a implementação do transporte 
(externo e interno) de pacientes, dois 
contratos foram firmados: Contrato nº 64/ 
2018, de prestação de serviços de 
transporte de pacientes por ambulância de 
suporte básico ou avançado; e o Contrato 
nº 68/ 2018, cujo objeto engloba os 
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AÇÃO/MELHORIA PACTUADA 

34. Devolver o prédio da 
DITEC ao IHBDF 

Mai/18

35.  Implementar Sistema 
de Informação que 
garanta a coleta dos 
dados e informações 
necessárias para a 
gestão 

Jun/18
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PRAZO STATUS EVIDÊNCIAS DA E

serviços de maqueiros. 

Mai/18 Concluída 

O IHB enviou ao Secretário Adjunto de 
Assistência à Saúde o Ofício SEI
01/2018 – IHB/SUTI solicitando a 
devolução do prédio no dia 21 de fevereiro 
de 2018. No dia 19 de abril de 2018, por 
meio do ofício SEI-GDF nº 21/2018 
SES/GAB/CTINF, foi informado que a 
mudança dos equipamentos instalados na 
edificação seria complexa, pois são vitais 
para operacionalização de toda rede de 
infraestrutura da Secretaria de Saúde. 
Sendo assim, no melhor cenário, o 
processo de mudança não seria finalizado 
antes do dia 31 de dezembro de 2018, 
sendo de responsabilidade da SES a 
desocupação do prédio. 

Jun/18 Concluída 

Foi realizada a contratação, no dia 06 de 
julho de 2018, por meio do Contato nº 
070/2018, de uma ferramenta 
informacional para omonitoramento 
produção hospitalar com integração a base 
de dados do DATASUS. 

  

EXECUÇÃO 

O IHB enviou ao Secretário Adjunto de 
Assistência à Saúde o Ofício SEI-GDF nº 

TI solicitando a 
devolução do prédio no dia 21 de fevereiro 
de 2018. No dia 19 de abril de 2018, por 

GDF nº 21/2018 – 
SES/GAB/CTINF, foi informado que a 
mudança dos equipamentos instalados na 
edificação seria complexa, pois são vitais 

ra operacionalização de toda rede de 
infraestrutura da Secretaria de Saúde. 
Sendo assim, no melhor cenário, o 
processo de mudança não seria finalizado 
antes do dia 31 de dezembro de 2018, 
sendo de responsabilidade da SES a 

Foi realizada a contratação, no dia 06 de 
julho de 2018, por meio do Contato nº 
070/2018, de uma ferramenta 
informacional para omonitoramento da 
produção hospitalar com integração a base 
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Avaliação geral e conclusões

Após um primeiro quadrimestre de muitos investiment
necessárias à criação de um ambiente de trabalho adequado aos colaboradores, 
adequado à capacidade de produção que se espera de um hospital 
e, pronto para realizar atendimento adequado à população do DF, tivemos um 
segundo quadrimestre de desafios diferentes. As melhorias claramente foram 
percebidas. A percepção do paciente quanto a qualidade dos serviços foi traduzida 
em resultados na avaliação de satisfação do usuário que apresentou melhorias 
significativas em quase que a totalidade dos quesitos. O hospital está mais limpo, as 
pessoas esperam menos por atendimentos, são bem acolhidas. O resultado disso é 
só um. O Instituto Hospital de Base também foi acolhido, pela população e 
sociedade. 

Além de toda a percepção posit
em sua maioria têm refletido todo o esforço dedicado. O número de internações 
aumentou significativamente e a quantidade de cirurgias teve crescimento 
impressionante nos últimos meses, apresentando recordes
no pronto socorro agilizaram os serviços e o hospital apresenta níveis de 
abastecimento como nunca
mais ágil, econômica e transparente. Espaços internos foram revitalizados e 
servidores e colaboradores podem trabalhar em 
Credenciamentos e habilitações outrora perdidos foram recuperados e cirurgias de 
alta complexidade raras na rede pública foram realizadas. Durante períodos de 
greve com dificuldade de abastecimento a
hospitais da rede pública e privada no abastecimento de insumos e durante a Copa 
do Mundo a produção não foi impactada, em um mês em que normalmente as 
coisas desaceleram.  

Mas sabemos que os desafios estão longe d
demandam melhoria e atenção especial. A demanda pelos serviços de saúde e 
apoio à rede pública do estado só crescem e com elas, o nível de excelência 
demandado também. Os olhos estão sobre o IHB e seus resultados. Ainda, 
quadrimestre do ano, marcado pelo período eleitoral, tende a ser um período de 
pressão e muito trabalho a ser realizado. É o momento de mais uma vez, investir 
corretamente, buscar o melhor para o paciente e mobilizar as equipes para atuarem 
de forma eficiente. O terço final do ano promete um fechamento adequado aos 
anseios criados quando da criação do Instituto, que servirá para confirmar que a 
mudança chegou e vai continuar.
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Avaliação geral e conclusões  

Após um primeiro quadrimestre de muitos investimentos e esforços em ações 
necessárias à criação de um ambiente de trabalho adequado aos colaboradores, 
adequado à capacidade de produção que se espera de um hospital d

pronto para realizar atendimento adequado à população do DF, tivemos um 
gundo quadrimestre de desafios diferentes. As melhorias claramente foram 

percebidas. A percepção do paciente quanto a qualidade dos serviços foi traduzida 
em resultados na avaliação de satisfação do usuário que apresentou melhorias 

que a totalidade dos quesitos. O hospital está mais limpo, as 
pessoas esperam menos por atendimentos, são bem acolhidas. O resultado disso é 
só um. O Instituto Hospital de Base também foi acolhido, pela população e 

Além de toda a percepção positiva e empatia que o IHB tem suscitado, 
refletido todo o esforço dedicado. O número de internações 

aumentou significativamente e a quantidade de cirurgias teve crescimento 
impressionante nos últimos meses, apresentando recordes de produção. Reformas 
no pronto socorro agilizaram os serviços e o hospital apresenta níveis de 

nunca visto. Compras e contratações acontecem de forma 
mais ágil, econômica e transparente. Espaços internos foram revitalizados e 

s e colaboradores podem trabalhar em um ambiente melhor
Credenciamentos e habilitações outrora perdidos foram recuperados e cirurgias de 
alta complexidade raras na rede pública foram realizadas. Durante períodos de 
greve com dificuldade de abastecimento a nível nacional, o Instituto pode amparar 
hospitais da rede pública e privada no abastecimento de insumos e durante a Copa 
do Mundo a produção não foi impactada, em um mês em que normalmente as 

Mas sabemos que os desafios estão longe de terminar. Há áreas e números que 
demandam melhoria e atenção especial. A demanda pelos serviços de saúde e 
apoio à rede pública do estado só crescem e com elas, o nível de excelência 
demandado também. Os olhos estão sobre o IHB e seus resultados. Ainda, 
quadrimestre do ano, marcado pelo período eleitoral, tende a ser um período de 
pressão e muito trabalho a ser realizado. É o momento de mais uma vez, investir 
corretamente, buscar o melhor para o paciente e mobilizar as equipes para atuarem 

ma eficiente. O terço final do ano promete um fechamento adequado aos 
anseios criados quando da criação do Instituto, que servirá para confirmar que a 
mudança chegou e vai continuar. 

  

os e esforços em ações 
necessárias à criação de um ambiente de trabalho adequado aos colaboradores, 

de grande porte 
pronto para realizar atendimento adequado à população do DF, tivemos um 

gundo quadrimestre de desafios diferentes. As melhorias claramente foram 
percebidas. A percepção do paciente quanto a qualidade dos serviços foi traduzida 
em resultados na avaliação de satisfação do usuário que apresentou melhorias 

que a totalidade dos quesitos. O hospital está mais limpo, as 
pessoas esperam menos por atendimentos, são bem acolhidas. O resultado disso é 
só um. O Instituto Hospital de Base também foi acolhido, pela população e 

iva e empatia que o IHB tem suscitado, os números 
refletido todo o esforço dedicado. O número de internações 

aumentou significativamente e a quantidade de cirurgias teve crescimento 
de produção. Reformas 

no pronto socorro agilizaram os serviços e o hospital apresenta níveis de 
visto. Compras e contratações acontecem de forma 

mais ágil, econômica e transparente. Espaços internos foram revitalizados e 
um ambiente melhor. 

Credenciamentos e habilitações outrora perdidos foram recuperados e cirurgias de 
alta complexidade raras na rede pública foram realizadas. Durante períodos de 

nível nacional, o Instituto pode amparar 
hospitais da rede pública e privada no abastecimento de insumos e durante a Copa 
do Mundo a produção não foi impactada, em um mês em que normalmente as 

e terminar. Há áreas e números que 
demandam melhoria e atenção especial. A demanda pelos serviços de saúde e 
apoio à rede pública do estado só crescem e com elas, o nível de excelência 
demandado também. Os olhos estão sobre o IHB e seus resultados. Ainda, o último 
quadrimestre do ano, marcado pelo período eleitoral, tende a ser um período de 
pressão e muito trabalho a ser realizado. É o momento de mais uma vez, investir 
corretamente, buscar o melhor para o paciente e mobilizar as equipes para atuarem 

ma eficiente. O terço final do ano promete um fechamento adequado aos 
anseios criados quando da criação do Instituto, que servirá para confirmar que a 
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Anexo 1 – Resultados da 
Os resultados a seguir consolidam a 2ª pesquisa de satisfação realizada para obter 
as percepções do usuário atendido ou representante legal em relação ao serviço 
prestado no IHB entre os dias 02 e 31 de julho de 2018. 

A pesquisa é apresentada na seguinte 

1. Objetivo da pesquisa;
2. Metodologia; 
3. Método de Análise; 
4. Caracterização dos Respondentes;
5. Resultados da Pesquisa
6. Síntese dos Resultados. 

 

1. Objetivo da Pesquisa
Avaliar a satisfação e a percepção dos usuários atendidos no Instituto Ho
Base, com vistas ao aprimoramento da qualidade do atendimento.

2. Metodologia 

MÉTODO DE 
COLETA 

Questionário digital disponibilizado aos usuários, contendo um 
conjunto de itens referentes à: estrutura, atendimento e avaliação 
geral do IHB
Obs.: 1ª pe

PERÍODO DE 
COLETA 

Entre os dias 02 e 31 de Julho de 2018

LOCALIDADE Emergência (pronto socorro), unidades de internação e ambulatórios 
do IHB

PARTICIPANTES 1.203 pessoas

AMOSTRA 
SELECIONADA 

Calculada com
quadrimestre do ano de 2018 na emergência, unidades de internação 
e ambulatório

 

3. Método de Análise
Utilização do NPS ou Net Promoter Score
entender e gerir a experiênci

O objetivo do NPS é determinar um índice de satisfação facilmente interpretável e 
que pode ser comparado ao longo do tempo ou entre diferentes instituições 
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Resultados da 2ª pesquisa de satisfação do usuário atendido
Os resultados a seguir consolidam a 2ª pesquisa de satisfação realizada para obter 
as percepções do usuário atendido ou representante legal em relação ao serviço 
prestado no IHB entre os dias 02 e 31 de julho de 2018.  

a na seguinte sequência: 

Objetivo da pesquisa; 

Caracterização dos Respondentes; 
Resultados da Pesquisa; 
Síntese dos Resultados.  

Objetivo da Pesquisa 
Avaliar a satisfação e a percepção dos usuários atendidos no Instituto Ho
Base, com vistas ao aprimoramento da qualidade do atendimento. 

Questionário digital disponibilizado aos usuários, contendo um 
conjunto de itens referentes à: estrutura, atendimento e avaliação 
geral do IHB 
Obs.: 1ª pesquisa foi realizada com questionários impressos

Entre os dias 02 e 31 de Julho de 2018 

Emergência (pronto socorro), unidades de internação e ambulatórios 
do IHB 

1.203 pessoas 

Calculada com base na média de atendimentos do primeiro 
quadrimestre do ano de 2018 na emergência, unidades de internação 
e ambulatório 

Método de Análise 
Net Promoter Score, que é um indicador bastante utilizado para 

entender e gerir a experiência do usuário 

é determinar um índice de satisfação facilmente interpretável e 
que pode ser comparado ao longo do tempo ou entre diferentes instituições 

pesquisa de satisfação do usuário atendido 
Os resultados a seguir consolidam a 2ª pesquisa de satisfação realizada para obter 
as percepções do usuário atendido ou representante legal em relação ao serviço 

Avaliar a satisfação e a percepção dos usuários atendidos no Instituto Hospital de 

Questionário digital disponibilizado aos usuários, contendo um 
conjunto de itens referentes à: estrutura, atendimento e avaliação 

squisa foi realizada com questionários impressos 

Emergência (pronto socorro), unidades de internação e ambulatórios 

base na média de atendimentos do primeiro 
quadrimestre do ano de 2018 na emergência, unidades de internação 

, que é um indicador bastante utilizado para 

é determinar um índice de satisfação facilmente interpretável e 
que pode ser comparado ao longo do tempo ou entre diferentes instituições  
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Classificação NPS: 

4. Perfil dos Respondentes 

Net Promoter Score 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

PERFIL DEMOGRÁFICO

Gênero

37%

63%

1ª Pesquisa

Masculino Feminino
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Perfil dos Respondentes  

Net Promoter Score (%) = Promotores – Detratores

41%

59%

2ª Pesquisa

Feminino

Idade

22%
15%

46%

29%

3%

1ª Pesquisa

mais de 60 anos 40-60 anos 16-40 anos

 

 

38%

46%

1%

2ª Pesquisa

16-40 anos 0-15 anos
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5. Resultados da Pesquisa
 

 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

PERFIL EDUCACIONAL

Escolaridade

0%

11%

0%

0%

Pós-graduado

Superior completo

Superior incompleto

Ensino médio completo

Ensino médio incompleto

Ensino fundamental completo

Ensino fundamental incompleto

Analfabeto

1ª Pesquisa

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

AVALIAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELO HOSPITAL

Serviço prestado

Nota NPS do serviço prestado pelo hospital

GERAL

1ª PESQUISA 2ª PESQUISA

NOTA NPS 3 58

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE

36%

8% 15%

26%

26%
23%

39%

66% 62%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

GERAL
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Resultados da Pesquisa 

11%

33%

24%

17%

15%

0%

16%

8%

7%

6%

17%

2%

Pós-graduado

Superior completo

Superior incompleto

Ensino médio completo

Ensino médio incompleto

Ensino fundamental completo

Ensino fundamental incompleto

Analfabeto

2ª Pesquisa

HOSPITAL

NPS do serviço prestado pelo hospital

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA

46 46 -19 58 -

UALIDADE APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO CRÍTICA QUALIDADE CRÍTICA

15% 10%

50%

7%

37%
23% 34%

19%

29%

32%

62% 56%
31%

65%

31%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

 

 

44%

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA

-6 65

RÍTICA QUALIDADE

7%

21%

72%

2ª AVALIAÇÃO

MBULATÓRIO

9 e 10

7 e 8

0 a 6
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO (GENTILEZA, ATENÇÃO

Recepção

Nota NPS atendimento recepção

GERAL

1ª PESQUISA 2ª PESQUISA

NOTA NPS 14 72

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE

29%
5%

20%

27%

18%

20%

44%

77%
61%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

GERAL

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM

Enfermagem

Nota NPS atendimento enfermagem

GERAL

1ª PESQUISA 2ª PESQUISA

NOTA NPS 43 65

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE

17%
7% 15%

24%
22%

18%

59%
72% 67%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

GERAL
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ATENÇÃO E INFORMAÇÕES RECEBIDAS)

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA

41 60 -15 67 20

UALIDADE APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE CRÍTICA QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO

20%
9%

41%

6%
26%

20%
22%

32%

21%

28%

61% 69%

27%

73%

46%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

NFERMAGEM

Nota NPS atendimento enfermagem

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA

51 63 27 62 49

UALIDADE QUALIDADE QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO

15% 7%
24%

7% 13%

18%
22%

25%

23%
26%

67% 70%
51%

69% 62%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

 

 

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA

20 83

PERFEIÇOAMENTO EXCELÊNCIA

2%
14%

84%

2ª AVALIAÇÃO

MBULATÓRIO

9 e 10

7 e 8

0 a 6

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA

49 68

PERFEIÇOAMENTO QUALIDADE

6%

20%

74%

2ª AVALIAÇÃO

MBULATÓRIO

9 e 10

7 e 8

0 a 6
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA

Médicos

Nota NPS equipe médica

GERAL

1ª PESQUISA 2ª PESQUISA

NOTA NPS 61 73

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

QUALIDADE QUALIDADE

11% 7% 6%

17%
13% 11%

72% 80% 83%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

GERAL

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

ATENDIMENTO EQUIPE DE NUTRIÇÃO

Nutrição

Nota NPS equipe nutrição

GERAL

1ª PESQUISA 2ª PESQUISA

NOTA NPS 50 52

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

QUALIDADE QUALIDADE

16% 12% 12%

18% 24% 15%

66% 64% 73%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

GERAL
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INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA

77 70 44 71 75

UALIDADE EXCELÊNCIA QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE QUALIDADE

6% 8% 18% 8% 9%
11% 13%

21%

13% 18%

83% 79%
62%

78% 74%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA

61 50 32 60 49

UALIDADE QUALIDADE QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO

12% 14% 24%
7% 17%

15%
23%

21%

26%
18%

73% 64% 55%
67% 66%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

 

 

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA

75 77

UALIDADE EXCELÊNCIA

6%
12%

82%

2ª AVALIAÇÃO

MBULATÓRIO

9 e 10

7 e 8

0 a 6

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA

49 45

PERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO

16%

22%

61%

2ª AVALIAÇÃO

MBULATÓRIO

9 e 10

7 e 8

0 a 6
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

ATENDIMENTO EQUIPE DE FISIOTERAPIA

Fisioterapia

Nota NPS equipe de fisioterapia

GERAL

1ª PESQUISA 2ª PESQUISA

NOTA NPS 45 59

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE

15% 12% 7%

26%
18% 26%

60%
71% 67%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

GERAL

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

QUALIDADE DAS REFEIÇÕES (CARDÁPIO, SABOR

Refeições

Nota NPS qualidade das refeições 

GERAL

1ª PESQUISA 2ª PESQUISA

NOTA NPS 6 24

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO

31% 25% 26%

32%
26% 30%

37%
49% 44%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

GERAL
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INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA

60 66 25 42 32

UALIDADE QUALIDADE QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO

7% 11%
28%

17% 18%
26% 11%

20%
25% 31%

67%
77%

53% 58% 51%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

SABOR, TEMPERATURA)

Nota NPS qualidade das refeições 

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA

18 23 -11 29 19

PERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO CRÍTICA APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO

26% 26%
39%

22% 25%

30% 25%

34%

26%
32%

44% 49%
27%

51% 44%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

 

 

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA

32 70

PERFEIÇOAMENTO QUALIDADE

7%

17%

76%

2ª AVALIAÇÃO

MBULATÓRIO

9 e 10

7 e 8

0 a 6

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA

19 18

PERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO

28%

26%

46%

2ª AVALIAÇÃO

MBULATÓRIO

9 e 10

7 e 8

0 a 6
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

ATENDIMENTO NO LABORATÓRIO

Laboratório

Nota NPS atendimento no laboratório

GERAL

1ª PESQUISA 2ª PESQUISA

NOTA NPS 34 48

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO

22%
12% 8%

22%
27%

8%

56% 61%
84%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

GERAL

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

ATENDIMENTO NA CENTRAL DE DIAGNÓSTICO

Central de diagnóstico por imagem

Nota NPS atendimento na central de diagnóstico por imagem

GERAL

1ª PESQUISA 2ª PESQUISA

NOTA NPS 31 54

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE

22% 13% 12%

25%

20% 21%

53%
67% 67%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

GERAL
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Nota NPS atendimento no laboratório

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA

76 55 2 53 37

PERFEIÇOAMENTO EXCELÊNCIA QUALIDADE CRÍTICA QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO

8% 11%

37%
14% 15%

8%
23%

25%

19%
33%

84%
66%

39%

67%
52%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RADIOGRAFIA, TOMOGRAFIA, ULTRASSOM,

Nota NPS atendimento na central de diagnóstico por imagem

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA

55 61 5 59 26

UALIDADE QUALIDADE QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO

12% 10%

35%
13% 22%

21% 20%

25%

15%

30%

67% 71%

40%

72%

48%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

 

 

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA

37 39

PERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO

12%

38%

51%

2ª AVALIAÇÃO

MBULATÓRIO

9 e 10

7 e 8

0 a 6

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA

26 38

PERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO

18%

27%

55%

2ª AVALIAÇÃO

MBULATÓRIO

9 e 10

7 e 8

0 a 6



 

                                2º Relatório Quadrimestral de

 

 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

ESTRUTURA DA UNIDADE QUE FOI ATENDIDO

Estrutura

Nota NPS estrutura da unidade que foi atendido/internado

GERAL

1ª PESQUISA 2ª PESQUISA

NOTA NPS -6 36

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

CRÍTICA APERFEIÇOAMENTO

39%
16%

26%

29%

32%
29%

33%
52% 45%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

GERAL

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE QUE FICOU

Limpeza e higienização

Nota NPS Limpeza e higienização da unidade que ficou internado/recebeu atendimento

GERAL

1ª PESQUISA 2ª PESQUISA

NOTA NPS -4 58

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

CRÍTICA QUALIDADE

36%

10%
26%

32%

22%

38%

32%

68%

36%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

GERAL
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ATENDIDO/INTERNADO

Nota NPS estrutura da unidade que foi atendido/internado

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA

19 29 -19 23 -12

PERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO CRÍTICA APERFEIÇOAMENTO CRÍTICA

26% 18%

49%

21%
38%

29%
34%

22%

34%

35%

45% 48%
30%

45%
27%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

FICOU INTERNADO/RECEBEU ATENDIMENTO

Nota NPS Limpeza e higienização da unidade que ficou internado/recebeu atendimento

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA

10 41 -16 61 -

UALIDADE APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO CRÍTICA QUALIDADE CRÍTICA

26% 19%

47%

8%

33%

38%

22%

22%

24%

37%

36%

59%

31%

68%

30%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

 

 

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA

12 52

RÍTICA QUALIDADE

10%

28%

62%

2ª AVALIAÇÃO

MBULATÓRIO

9 e 10

7 e 8

0 a 6

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA

-4 65

RÍTICA QUALIDADE

7%

21%

72%

2ª AVALIAÇÃO

MBULATÓRIO

9 e 10

7 e 8

0 a 6
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6. Síntese dos Resultados

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

TEMPO DE ESPERA PELO ATENDIMENTO/INTERNAÇÃO

Tempo de Espera

Nota NPS tempo de espera pelo atendimento/internação

GERAL

1ª PESQUISA 2ª PESQUISA

NOTA NPS -11 23

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

CRÍTICA APERFEIÇOAMENTO

42%
24%

35%

27%

29%
20%

31%
47% 45%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

GERAL

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

TEMPO MÉDIO DE ESPERA ATÉ O PRIMEIRO ATENDIMENTO

Percepção do tempo médio de espera para o 1º atendimento

28%

Geral

Internação

Emergência

Ambulatório

Até 1 hora
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Síntese dos Resultados 

INTERNAÇÃO

Nota NPS tempo de espera pelo atendimento/internação

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA

10 25 -23 13 -16

PERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO CRÍTICA APERFEIÇOAMENTO CRÍTICA

35%
25%

50%
29%

40%

20%
24%

22%

29%

36%

45% 51%
27%

42%
24%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

ATENDIMENTO (PERCEPÇÃO JULHO DE 2018)

Percepção do tempo médio de espera para o 1º atendimento

52%

71%

69%

30%

13%

14%

54%

Até 1 hora 1 - 2 horas 2 - 4 horas 4 - 6 horas mais de 6 horas

 

 

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA

16 32

RÍTICA APERFEIÇOAMENTO

19%

31%

50%

2ª AVALIAÇÃO

MBULATÓRIO

9 e 10

7 e 8

0 a 6

11%

4%

9%

16%

3%

4%

4%

2%

3%

8%

3%

1%
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

ANÁLISE SÍNTESE DOS RESULTADOS

ITENS AVALIADOS
INTERNAÇÃO

1ª PESQUISA 2ª PESQUISA

1. RECEPÇÃO APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE

2. ENFERMAGEM QUALIDADE QUALIDADE

3. MÉDICOS EXCELÊNCIA QUALIDADE

4. NUTRIÇÃO QUALIDADE QUALIDADE

5. FISIOTERAPIA QUALIDADE QUALIDADE

6. ALIMENTAÇÃO APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO

7.LABORATÓRIO EXCELÊNCIA QUALIDADE

8. EXAMES DE IMAGEM QUALIDADE QUALIDADE

9. ESTRUTURA APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO

10. HIGIENE APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO

11. TEMPO DE ESPERA APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO

12. NOTA GERAL APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO
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EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 1ª

UALIDADE CRÍTICA QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO EXCELÊNCIA APERFEIÇOAMENTO

UALIDADE APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO EXCELÊNCIA APERFEIÇOAMENTO

UALIDADE APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE

UALIDADE APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE

UALIDADE APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO

PERFEIÇOAMENTO CRÍTICA APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO

UALIDADE APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO

UALIDADE APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO

PERFEIÇOAMENTO CRÍTICA APERFEIÇOAMENTO CRÍTICA QUALIDADE CRÍTICA

PERFEIÇOAMENTO CRÍTICA QUALIDADE CRÍTICA QUALIDADE CRÍTICA

PERFEIÇOAMENTO CRÍTICA APERFEIÇOAMENTO CRÍTICA APERFEIÇOAMENTO CRÍTICA

PERFEIÇOAMENTO CRÍTICA QUALIDADE CRÍTICA QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO

 

GERAL IHB

PESQUISA 2ª PESQUISA

PERFEIÇOAMENTO QUALIDADE

PERFEIÇOAMENTO QUALIDADE

UALIDADE QUALIDADE

UALIDADE QUALIDADE

PERFEIÇOAMENTO QUALIDADE

PERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO

PERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO

PERFEIÇOAMENTO QUALIDADE

RÍTICA APERFEIÇOAMENTO

RÍTICA QUALIDADE

RÍTICA APERFEIÇOAMENTO

PERFEIÇOAMENTO QUALIDADE
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Anexo 2 – Revisão do Planejamento Estratégico
 

1. O Direcionamento Estratégico do IHB
 
A construção de um futuro favorável para o Instituto e para a assistência à saúde 
de alta complexidade no Distrito Federal exigirá um esforço deliberado de 
planejamento e, especialmente, grande capacidade de execução e de gestão 
institucional.  

Neste sentido, o posicionamento e 

O posicionamento estratégico contém os elementos que descrevem a razão de ser 
do IHB – Missão – o perfil institucional que a instituição pretende alcançar 
de futuro - e os compromisso que assumo com os 
valor. Inclui ainda o desdobramento da Visão de futuro e da proposta de valor em 
objetivos estratégico e em linhas de ação.

 
2. Identidade Organizacional
2.1. A missão do Instituto Hospital de Base

A razão de ser de uma organização
função de individualizar e distinguir a organização em relação às demais do mesmo 
segmento, com características de concisão, consistência e transmissão de 
credibilidade. Assim, atua como uma “mão invisível” que gui
um trabalho independente e mais coletivo.  

A Missão é atemporal e incorpora o principal propósito e a identidade da 
organização. Dessa forma, a Missão do Instituto Hospital de Base está formulada 
nos seguintes termos:  

 

 
2.2. Valores Organizacionais

As organizações são orientadas por valores, que se constituem como os 
parâmetros básicos que direcionam a administração, o funcionamento e os 
relacionamentos interno e externo. 

“PRESTAR SERVIÇOS DE
PRODUÇÃO E APLICAÇÃO
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Revisão do Planejamento Estratégico 

O Direcionamento Estratégico do IHB 

ro favorável para o Instituto e para a assistência à saúde 
de alta complexidade no Distrito Federal exigirá um esforço deliberado de 
planejamento e, especialmente, grande capacidade de execução e de gestão 

Neste sentido, o posicionamento e estratégias do IHB são explicitadas a seguir.

O posicionamento estratégico contém os elementos que descrevem a razão de ser 
o perfil institucional que a instituição pretende alcançar 

e os compromisso que assumo com os seus públicos-alvo 
valor. Inclui ainda o desdobramento da Visão de futuro e da proposta de valor em 
objetivos estratégico e em linhas de ação. 

Identidade Organizacional 
A missão do Instituto Hospital de Base 

A razão de ser de uma organização é representada pela Missão, que possui a 
função de individualizar e distinguir a organização em relação às demais do mesmo 
segmento, com características de concisão, consistência e transmissão de 
credibilidade. Assim, atua como uma “mão invisível” que guia os colaboradores para 
um trabalho independente e mais coletivo.   

A Missão é atemporal e incorpora o principal propósito e a identidade da 
organização. Dessa forma, a Missão do Instituto Hospital de Base está formulada 

Organizacionais 

As organizações são orientadas por valores, que se constituem como os 
parâmetros básicos que direcionam a administração, o funcionamento e os 
relacionamentos interno e externo.  

ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS ALIADOS
APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS, POR MEIO DE UMA GESTÃO ÁGIL, 

SUSTENTÁVEL.”

ro favorável para o Instituto e para a assistência à saúde 
de alta complexidade no Distrito Federal exigirá um esforço deliberado de 
planejamento e, especialmente, grande capacidade de execução e de gestão 

estratégias do IHB são explicitadas a seguir. 

O posicionamento estratégico contém os elementos que descrevem a razão de ser 
o perfil institucional que a instituição pretende alcançar – Visão 

alvo – proposta de 
valor. Inclui ainda o desdobramento da Visão de futuro e da proposta de valor em 

é representada pela Missão, que possui a 
função de individualizar e distinguir a organização em relação às demais do mesmo 
segmento, com características de concisão, consistência e transmissão de 

a os colaboradores para 

A Missão é atemporal e incorpora o principal propósito e a identidade da 
organização. Dessa forma, a Missão do Instituto Hospital de Base está formulada 

 

As organizações são orientadas por valores, que se constituem como os 
parâmetros básicos que direcionam a administração, o funcionamento e os 

ALIADOS À
, EFETIVA E
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Constituído por seis pilares, conforme apresentado ao lado, os
organizacionais que regem o Instituto Hospital de Base complementam a sua 
missão. São a base de qualquer decisão ou ação tomada pela organização. Além 
disso, são inegociáveis e atemporais e devem imprimir coerência entre a estratégia 
e as ações. 

 

 
3. Os desafios estratégicos

3.1. Visão de Futuro
Com um olhar para o futuro, a Visão descreve a situação desejada para o Instituto 
Hospital de Base.  

É, portanto, a síntese dos desejos e das aspirações quanto ao novo perfil 
institucional da organização. Desafia
possível, que deve ser conquistado por meio de esforços coordenados de todos que 
trabalham e fazem a instituição.

 

SEGURANÇA

“COMPROMETIMENTO PLENO

EMPATIA

“ COMPROMISSO COM A PERCEPÇÃO
NAS DIFERENTES NECESSIDADES

EXCELÊNCIA

“FAZER CERTO DESDE A PRIMEIRA

ESPÍRITO DE CORPO

“EQUIPE COESA, MOTIVADA, INTEGRADA
INDEPENDENTE DA SUA ATRIBUIÇÃO

TRANSPARÊNCIA

“AÇÕES E RESULTADOS DISPONÍVEIS

“SER A INSTITUIÇÃO DE
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Constituído por seis pilares, conforme apresentado ao lado, os
organizacionais que regem o Instituto Hospital de Base complementam a sua 
missão. São a base de qualquer decisão ou ação tomada pela organização. Além 
disso, são inegociáveis e atemporais e devem imprimir coerência entre a estratégia 

Os desafios estratégicos 

Visão de Futuro 
Com um olhar para o futuro, a Visão descreve a situação desejada para o Instituto 

É, portanto, a síntese dos desejos e das aspirações quanto ao novo perfil 
institucional da organização. Desafiante e mobilizadora, a Visão é um sonho 
possível, que deve ser conquistado por meio de esforços coordenados de todos que 
trabalham e fazem a instituição. 

COM A SEGURANÇA DO PACIENTE”

PERCEPÇÃO DE CADA INDIVÍDUO NA ATITUDE DE ACOLHÊ-LO
NECESSIDADES”

PRIMEIRA VEZ”

INTEGRADA E DISPOSTA A APOIAR A EXECUÇÃO, 
ATRIBUIÇÃO PRINCIPAL”

DISPONÍVEIS A TODOS INTERESSADOS”

SAÚDE PÚBLICA REFERÊNCIA EM ALTA COMPLEXIDADE QUE
CUIDA DE PESSOAS NO BRASIL.”

Constituído por seis pilares, conforme apresentado ao lado, os valores 
organizacionais que regem o Instituto Hospital de Base complementam a sua 
missão. São a base de qualquer decisão ou ação tomada pela organização. Além 
disso, são inegociáveis e atemporais e devem imprimir coerência entre a estratégia 

 

Com um olhar para o futuro, a Visão descreve a situação desejada para o Instituto 

É, portanto, a síntese dos desejos e das aspirações quanto ao novo perfil 
nte e mobilizadora, a Visão é um sonho 

possível, que deve ser conquistado por meio de esforços coordenados de todos que 

 

QUE MELHOR
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3.2. Proposta de Valor
A Proposta de Valor é a combinação de elementos que atendem as necessidades de 
determinados públicos da organização. Cada público tem características e 
necessidades que, para serem atendidos de forma eficaz, exigem e justificam uma 
atuação diferenciada e tipos de relacionamento distintos.  

Neste sentido, ela explícita o valor a ser ge
Portanto, o Instituto assume compromissos específicos com cada um dos seus 
públicos-alvo, conforme apresentado ao lado.

 

Público-alvo Proposta de Valor

Pacientes 

Governo/SES 

Instituições de Ensino 

Colaboradores 

Órgãos de controle 

Fornecedores e 
prestadores de 
serviços 

 

3.3. Objetivos Estratégicos e Linhas de Ação
Os objetivos Estratégicos revelam as principais escolhas do Instituto Hospital de 
Base para os próximos anos, e possuem como principal finalidade dar maior 
precisão à Visão de Futuro. Os mesmos devem ser alcançados ou mantidos no 
horizonte considerado pelo Plano Estratégico. 

O desdobramento dos Objetivos Estratégicos deu origem às Linhas de Ação, que 
indicam como o Instituto poderá alcançar cada Objetivo.

Neste plano estratégico, foram definidos 14 objetivos estratégicos, sendo sete 
finalísticos e sete de gestão, apresentados a s
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Proposta de Valor 
A Proposta de Valor é a combinação de elementos que atendem as necessidades de 

terminados públicos da organização. Cada público tem características e 
necessidades que, para serem atendidos de forma eficaz, exigem e justificam uma 
atuação diferenciada e tipos de relacionamento distintos.   

Neste sentido, ela explícita o valor a ser gerado para os seus públicos de interesse. 
Portanto, o Instituto assume compromissos específicos com cada um dos seus 

alvo, conforme apresentado ao lado. 

Proposta de Valor 

• Atendimento ágil, acolhedor e de qualidade

• Apoio às políticas públicas de saúde 
• Atendimento às metas contratuais pactuadas

• Parceria na formação de profissionais e no desenvolvimento 
de pesquisas aplicadas 

• Ambiente de trabalho acolhedor, com oportunidades d
desenvolvimento profissional e realização pessoal

• Transparência no uso dos recursos públicos

• Diálogo transparente e conciliador 

Objetivos Estratégicos e Linhas de Ação 
s revelam as principais escolhas do Instituto Hospital de 

Base para os próximos anos, e possuem como principal finalidade dar maior 
precisão à Visão de Futuro. Os mesmos devem ser alcançados ou mantidos no 
horizonte considerado pelo Plano Estratégico.  

esdobramento dos Objetivos Estratégicos deu origem às Linhas de Ação, que 
indicam como o Instituto poderá alcançar cada Objetivo. 

Neste plano estratégico, foram definidos 14 objetivos estratégicos, sendo sete 
finalísticos e sete de gestão, apresentados a seguir. 

A Proposta de Valor é a combinação de elementos que atendem as necessidades de 
terminados públicos da organização. Cada público tem características e 

necessidades que, para serem atendidos de forma eficaz, exigem e justificam uma 

rado para os seus públicos de interesse. 
Portanto, o Instituto assume compromissos específicos com cada um dos seus 

Atendimento ágil, acolhedor e de qualidade 

Atendimento às metas contratuais pactuadas 

Parceria na formação de profissionais e no desenvolvimento 

Ambiente de trabalho acolhedor, com oportunidades de 
desenvolvimento profissional e realização pessoal 

Transparência no uso dos recursos públicos 

s revelam as principais escolhas do Instituto Hospital de 
Base para os próximos anos, e possuem como principal finalidade dar maior 
precisão à Visão de Futuro. Os mesmos devem ser alcançados ou mantidos no 

esdobramento dos Objetivos Estratégicos deu origem às Linhas de Ação, que 

Neste plano estratégico, foram definidos 14 objetivos estratégicos, sendo sete 
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Objetivos Estratégicos Finalísticos

1. Equilibrar a capacidade operacional e qualificar o atendimento do serviço de 
urgência e emergência

2. Aumentar a produção cirúrgica

3. Otimizar e adequar o atendimento ambulatorial à assistência de alta 
complexidade  

4. Qualificar e ampliar a assistência oncológica

5. Ampliar a realização de transplantes

6. Garantir a produção e aplicação de conhecimento em saúde

7. Assegurar a qualidade e a segurança da assistência prestada ao paciente

 

Objetivos Estratégicos de Gestão

1. Contribuir para a organização do sistema de referência e 

2. Racionalizar a disponibilidade de medicamentos e materiais

3. Fomentar a capacidade de apoio ao diagnóstico

4. Adequar a infraestrutura às necessidades normativas e operacionais

5. Assegurar a sustenta

6. Atrair, desenvolver e reter talentos para o IHB

7. Desenvolver a comunicação institucional
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Objetivos Estratégicos Finalísticos 

Equilibrar a capacidade operacional e qualificar o atendimento do serviço de 
urgência e emergência 

Aumentar a produção cirúrgica 

Otimizar e adequar o atendimento ambulatorial à assistência de alta 

ualificar e ampliar a assistência oncológica 

Ampliar a realização de transplantes 

Garantir a produção e aplicação de conhecimento em saúde 

Assegurar a qualidade e a segurança da assistência prestada ao paciente

Objetivos Estratégicos de Gestão 

para a organização do sistema de referência e contra referência

Racionalizar a disponibilidade de medicamentos e materiais 

Fomentar a capacidade de apoio ao diagnóstico 

Adequar a infraestrutura às necessidades normativas e operacionais

Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira 

Atrair, desenvolver e reter talentos para o IHB 

Desenvolver a comunicação institucional 

  

Equilibrar a capacidade operacional e qualificar o atendimento do serviço de 

Otimizar e adequar o atendimento ambulatorial à assistência de alta 

Assegurar a qualidade e a segurança da assistência prestada ao paciente 

contra referência 

Adequar a infraestrutura às necessidades normativas e operacionais 
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Anexo 4 – Relação de dias com dificuldade de acesso ao sistema 
Trakcare 
 

Julho 
 
7 - fora do ar 
9 - não gera relatório/ fora do ar
11 - lentidão / fora do ar 
12 - fora do ar, ok as 19 horas
13 - não gera relatórios  
19 - lentidão  
24 - lentidão / fora do ar 
25 - lentidão  
26 - lentidão  
28 - lentidão  
30 - fora do ar 
31 - fora do ar 
 
Agosto 
 
3 - fora do ar 
4 - fora do ar, retornou as 21:17
5 - lentidão / caindo 
6 - lentidão / caindo 
9 - lentidão / caindo 
15 - lentidão / caindo 
16 - sem rede 
23 - lentidão / caindo 
24 - lentidão / caindo 
25 - lentidão / caindo 
31 - lentidão / caindo 
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Relação de dias com dificuldade de acesso ao sistema 

o gera relatório/ fora do ar 
 

fora do ar, ok as 19 horas 

 

fora do ar, retornou as 21:17 

  

Relação de dias com dificuldade de acesso ao sistema 
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Anexo 5 – Extratos e sa
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Extratos e saldos de contas bancárias e aplicaçõesldos de contas bancárias e aplicações 


