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MENSAGEM DO DIRETOR-PRESIDENTE

A NOSSA BASE É 
O ACOLHIMENTO!

A história do Hospital de Base do 
Distrito Federal se confunde com a 
própria história de Brasília, visto que 
foi concebido em 1957 e inaugurado 
em 12 de setembro de 1960. 

No contexto atual, o Instituto Hospital 
de Base desempenha papel relevante 
na configuração da rede pública 
de saúde do Distrito Federal. Ele é 
uma unidade de referência voltada 
principalmente para o tratamento 
de alta complexidade em nível 
ambulatorial e hospitalar.

Sua criação como serviço social 
autônomo tem como objetivo 
principal flexibilizar a contratação de 
profissionais e a compra de materiais. 
Cabe ressaltar que o Instituto mantém 
o atendimento integral e 100% gratuito 
aos usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Com o novo formato institucional, foi 
aperfeiçoado o modelo de governança, 
focado na agilidade, eficiência e 
transparência nas tomadas de decisão.

São muitos os desafios do Instituto, 
que tem como visão de futuro: “Ser 
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a instituição de saúde pública referência em alta 

complexidade que melhor cuida de pessoas no Brasil”.

Nesse contexto, foi construído este Plano Estratégico, 

impulsionado por uma série de estudos que incluíram 

análise de tendências, pesquisas em profundidade, 

entrevistas e oficinas de trabalho.

A estratégia é antes de tudo uma escolha sistêmica, 

pois resulta em uma orientação única, sinérgica e 

integradora de toda a instituição. A indicação das áreas 

nas quais o Hospital deve concentrar seus esforços 

constitui uma referência gerencial particularmente útil 

para inibir a dispersão de esforços e a pulverização de 

recursos. As iniciativas devem ser altamente seletivas, 

o que significa escolher o que fazer e o que não fazer.

O Plano será desdobrado em agenda de execução, 

com projetos e ações estratégicos que visam orientar 

o aproveitamento sustentável das oportunidades e 

potencialidades do Instituto, de forma a se alcançarem 

os objetivos propostos.

O trabalho está só começando. Nos próximos anos, 

temos todos o dever de transformar a estratégia 

delineada em resultados concretos para a sociedade.

Para o alto e avante!



“Apesar de todas as 

incertezas, à medida 

que avançamos para a 

terra desconhecida do 

amanhã, é melhor ter um 

mapa (plano) incompleto, 

sujeito a revisões e 

melhorias, do que não ter 

mapa nenhum.”

Alvin Tofl er







O Plano Estratégico do Instituto 

Hospital de Base (IHB) marca o início 

da construção da história do IHB. 

Foi elaborado ao longo dos meses 

de junho a agosto, com base em uma 

série de estudos que incluíram análise 

de tendências, entrevistas e ofi cinas de 

trabalho com lideranças estratégicas. 

Este documento apresenta o 

contexto atual do Instituto e detalha 

o posicionamento e as estratégias do 

IHB para o Biênio 2019-2020.

APRESENTAÇÃO



O Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHB) é uma Unidade 
de Referência Distrital voltada principalmente para o tratamento de alta 
complexidade em nível ambulatorial, hospitalar e de emergência, distribuídas 
nas especialidades clínicas, cirúrgicas, diagnósticas, de assistência 
multidisciplinar e enfermagem, dispondo de:

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

499 leitos de internação

68 leitos de unidade de tratamento intensivo

95 leitos de observação no pronto-socorro

115 consultórios ambulatoriais 

3.403 colaboradores

Em 12 de janeiro de 2018, teve início, de fato, o Instituto Hospital de Base. 
Fruto de um projeto ousado, com a intenção de ser uma alternativa de gestão 
sustentável ao Sistema Único de Saúde, nasceu como Serviço Social Autônomo 
na maior unidade hospitalar do Distrito Federal.

A nova configuração jurídico-administrativa se faz com a administração de 
recursos integralmente públicos, com atendimento direcionado exclusivamente 
para o SUS, gratuito, sem qualquer participação de capital privado.



199.974 consultas ambulatoriais em clínicas especializadas e cirúrgicas

31.381 consultas por outros profissionais de nível superior

199.011 atendimentos de urgência na atenção especializada 

6.749 cirurgias, sendo 3.984 eletivas e 2.764 de emergência

Além das atividades de assistência à saúde, o IHB possui 305 vagas de residência médica 
preenchidas em 2018.

O IHB realizou entre janeiro e outubro de 2018:



A construção de um futuro favorável ao 

Instituto e à assistência à saúde de alta 

complexidade no Distrito Federal exigirá 

esforço deliberado de planejamento e, 

especialmente, ampla capacidade de 

execução e de gestão institucional. 

2. O DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO DO IHB





2.1. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

A MISSÃO

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 em direção a 
um trabalho independente e 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:

“PRESTAR SERVIÇOS DE ALTA 

COMPLEXIDADE EM SAÚDE AOS 

USUÁRIOS DO SUS ALIADO À PRODUÇÃO 

E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS, POR 

MEIO DE UMA GESTÃO ÁGIL, EFETIVA E 

SUSTENTÁVEL.”



OS 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. 

Constituído por cinco pilares, conforme apresentado abaixo, os valores 
que regem o Instituto Hospital de Base são a base de qualquer ato 
decisório tomado pela organização. Ademais, são inegociáveis e 
atemporais e devem imprimir coerência entre a estratégia e as ações.

Segurança
Comprometimento pleno com 
a segurança do paciente.

Empatia
Compromisso com a percepção 
de cada indivíduo na atitude 
de acolhê-lo nas diferentes 
necessidades.

Excelência
Fazer certo desde a primeira vez.

Espírito de corpo
Equipe coesa, motivada, integrada 
e disposta a apoiar a execução, 
independentemente da sua 
atribuição principal.

Transparência
Ações e resultados disponíveis a 
todos os interessados.



2.2.  OS DESAFIOS ESTRATÉGICOS 
ORGANIZACIONAIS

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. Desafiante e mobilizadora, a 
visão é um sonho possível que deve ser conquistado por meio de 
esforços coordenados de todos que trabalham para o crescimento 
da instituição.

“SER A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE 

PÚBLICA REFERÊNCIA EM ALTA 

COMPLEXIDADE QUE MELHOR 

CUIDA DE PESSOAS NO BRASIL.”



A PROPOSTA DE VALOR

A Proposta de Valor é a combinação de elementos que atendem às necessidades 
de determinados públicos. Cada um tem características e necessidades 
específicas, que, para serem atendidas de forma eficaz, exigem uma atuação 
diferenciada, justificando distintos relacionamentos.

Nesse sentido, ela evidencia o valor a ser gerado para o seu público de interesse. 
Portanto, o Instituto assume compromissos específicos com cada um dos seus 
públicos-alvo, conforme apresentado a seguir.

PACIENTES Atendimento ágil, acolhedor e de qualidade.

GOVERNO/SES
Apoio às políticas públicas de saúde 
e atendimento às metas contratuais 
pactuadas.

INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO

Parceria na formação de profissionais e no 
desenvolvimento de pesquisas aplicadas.

COLABORADORES
Ambiente de trabalho acolhedor, com 
oportunidades de desenvolvimento 
profissional e realização pessoal.

ÓRGÃOS DE 
CONTROLE

Transparência no uso dos recursos públicos.

FORNECEDORES E 
PRESTADORES DE 
SERVIÇOS

Diálogo transparente e conciliador.

PROPOSTAS DE VALORPÚBLICO-ALVO



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os objetivos estratégicos revelam as principais escolhas do Instituto 

Hospital de Base para os próximos anos e têm como principal 

finalidade ofertar maior precisão à Visão de Futuro. Tais objetivos 

devem ser alcançados ou mantidos no horizonte considerado pelo 

Plano Estratégico. 

Neste Plano, foram definidos 14 objetivos estratégicos, sendo sete 

finalísticos e sete de gestão.

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.

FINALÍSTICOS



DE GESTÃO

1  Contribuir para a organização do sistema de referência e 

contrarreferência.

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 sustentabilidade econômico-financeira.

6 Atrair, desenvolver e reter talentos para o IHB.

7 Desenvolver a comunicação institucional.

A seguir pode ser visualizado o Mapa Estratégico do IHB para o 

Biênio 2019-2020, instrumento gráfico que permite explicitar de 

forma sucinta a estratégia.



MAPA ESTRATÉGICO     IHB 2019-2020

Segurança
Comprometimento pleno 
com a segurança do paciente

Empatia
Compromisso com a percepção de 
cada indivíduo na atitude de acolhê-lo 
nas diferentes necessidades

Excelência 
Fazer certo desde
a primeira vez

Equilibrar a capacidade 
operacional e qualificar o 
atendimento do serviço 
de urgência e emergência

Contribuir para a 
organização do 
sistema de referência e 
contrarreferência

Aumentar a
produção cirúrgica

Racionalizar a 
disponibilidade de 
medicamentos e 
materiais

Otimizar e adequar o 
atendimento ambulatorial 
à assistência de alta 
complexidade 

Fomentar a capacidade 
de apoio ao diagnóstico

FINALÍSTICOS

DE GESTÃO

Pacientes
Atendimento ágil, acolhedor 
e de qualidade

Governo/SES
Apoio às políticas públicas 
de saúde e atendimento 
às metas contratuais 
pactuadas

Instituições de Ensino
Parceria na formação 
de profissionais e no 
desenvolvimento de 
pesquisas aplicadas 

PROPOSTA DE VALOR

Prestar serviços de alta complexidade em saúde aos usuários do SUS aliados à produção
e aplicação de conhecimentos, por meio de uma gestão ágil, efetiva e sustentável

MISSÃO

VALORES ORGANIZACIONAIS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



MAPA ESTRATÉGICO     IHB 2019-2020

Excelência 
Fazer certo desde
a primeira vez

Espírito de corpo
Equipe coesa, motivada, integrada e disposta 
a apoiar a execução, independentemente da 
sua atribuição principal

Transparência
Ações e resultados 
disponíveis a todos os 
interessados

Qualificar 
e ampliar a 
assistência 
oncológica

Adequar a infraestrutura 
às necessidades 
normativas e operacionais

Ampliar a 
realização de 
transplantes

Assegurar a 
sustentabilidade 
econômico-
financeira

Garantir a produção 
e aplicação de 
conhecimento em saúde

Atrair, 
desenvolver e 
reter talentos 
para o IHB

Assegurar a qualidade e a 
segurança da assistência 
prestada ao paciente

Desenvolver a 
comunicação 
institucional

Colaboradores
Ambiente de trabalho 
acolhedor, com 
oportunidades de 
desenvolvimento 
profissional e realização 
pessoal

Órgãos de controle
Transparência no uso dos 
recursos públicos

Fornecedores e 
prestadores de serviços
Diálogo transparente e 
conciliador

Ser a instituição de saúde pública referência em alta complexidade que
melhor cuida de pessoas no Brasil

VISÃO



O desdobramento dos objetivos estratégicos dá origem às Linhas de Ação, que 
são estratégias específicas ou iniciativas altamente relevantes e indicam como o 
Instituto Hospital de Base alcançará cada objetivo estratégico.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FINALÍSTICOS

1.1  Aumentar o giro de leito, diminuir o tempo de substituição, melhorar 
os fluxos intra-hospitalares e ampliar o processo de alta para os fins 
de semana.

1.2  Garantir a utilização do protocolo de classificação de risco e seus 
fluxos de atendimento.

1.3  Reorganizar as áreas e fluxos do paciente por gravidade, permitindo 
alocar recursos às necessidades de atendimento.

1.4 Implantar fast track em horários de pico.

1.5  Ampliar o suporte para realização de diagnóstico na Sala Vermelha 
em pacientes críticos.

1.6  Implementar hospitalistas para avaliar pacientes internados no 
serviço de urgência, nas unidades de internação rápida e na unidade 
de decisão clínica.

1.7 Garantir a execução da carteira de serviços na emergência.

1.8  Implementar processos de acompanhamento em tempo real do fluxo 
de pacientes.

EQUILIBRAR A CAPACIDADE OPERACIONAL E QUALIFICAR O

ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA1
LINHAS DE AÇÃO

2.3.  LINHAS DE AÇÃO



2

2.1  Ampliar a quantidade de leitos de UTI e criar a Unidade de 

Cuidado Pós-Operatório Imediato.

2.2 Diminuir o tempo de permanência nos leitos de UTI.

2.3  Otimizar o uso das salas cirúrgicas para cirurgias programadas 

todos os dias da semana.

2.4  Modernizar o centro cirúrgico e readequar os espaços físicos.

2.5 Eliminar as suspensões cirúrgicas por causas evitáveis.

2.6  Articular com a rede de saúde a contrarreferência de pacientes 

crônicos e de longa permanência.

2.7  Desenvolver programa de atendimento domiciliar para 

recuperação pós-operatória em casa.

2.8  Melhorar a comunicação entre o centro cirúrgico e todos os 

seus stakeholders.

AUMENTAR A PRODUÇÃO CIRÚRGICA

LINHAS DE AÇÃO



3.1  Revisar, formalizar e recontratualizar a carteira de serviços 

ambulatoriais, direcionando os serviços ofertados à missão do IHB.

3.2  Dimensionar os serviços ambulatoriais e sua capacidade 

operacional, de modo a subsidiar a reestruturação física de 

equipamentos, da força de trabalho e a contratualização de 

resultados.

3.3 Adequar a ambiência do ambulatório ao fluxo do paciente.

3.4  Ampliar os canais de atendimento e o uso de ferramentas 

informatizadas, visando aumentar a eficiência do processo de 

agendamento de consultas, a realização de exames e a satisfação 

do cliente.

3.5  Reestruturar os serviços de apoio e diagnóstico (patologia clínica, 

radiologia, hemodinâmica e anatomia patológica, e medicina nuclear).

OTIMIZAR E ADEQUAR O ATENDIMENTO
AMBULATORIAL À ASSISTÊNCIA DE
ALTA COMPLEXIDADE

LINHAS DE AÇÃO

3



4.1  Modernizar a capacidade diagnóstica da oncologia do IHB para 

disponibilizar tratamento adequado e em tempo oportuno.

Reforma da medicina nuclear e instalação do pet/ct, do 

tomógrafo, da ressonância e da gama-câmara.

4.2  Estruturar física e operacionalmente a radioterapia para atender à 

demanda.

4.3  Reestruturar a ambiência dos locais de aplicação de medicamentos 

antineoplásicos.

4.4  Estruturar o modelo integrado e multiprofissional na abordagem de 

pacientes oncológicos.

4.5 Implementar protocolos para o tratamento de câncer.

QUALIFICAR E AMPLIAR A
ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA

LINHAS DE AÇÃO

4



5.1  Desenvolver ações que incentivem a doação de órgãos 

e tecidos.

5.2  Adequar os processos e a infraestrutura física para pleitear os novos 

credenciamentos e a manutenção dos existentes.

5.3  Estruturar serviços para transplante de rim, córnea, fígado, coração 

e medula óssea.

5.4  Incentivar a formação de transplantadores, mediante 

desenvolvimento técnico e profissional, treinamento e capacitação 

de novos profissionais que se dediquem à área de transplantação.

AMPLIAR A REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTES

LINHAS DE AÇÃO

5



6.1  Ofertar cursos de pós-graduação lato e stricto sensu 

em saúde.

6.2  Consolidar a Escola Base a partir da estruturação de 

cursos de EAD. 

6.3  Criar e certificar o Centro de Pesquisa em Saúde IHB.

6.4  Fomentar a realização de pesquisas nas linhas assistenciais 

prioritárias do Instituto e estabelecer parcerias com instituições 

de renome, visando participar ativamente das redes globais de 

pesquisa e geração de conhecimentos.

6.5  Consolidar os processos de incorporação e de desincorporação de 

tecnologias em saúde, levando em consideração aspectos como 

segurança, eficácia e custo-efetividade.

6.6  Definir a política para atuação dos colaboradores em atividades de 

ensino e pesquisa (educação permanente).

GARANTIR A PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DE 
CONHECIMENTO EM SAÚDE

LINHAS DE AÇÃO

6



7.1  Implementar ações de melhoria fundamentadas nos critérios da 

ONA, visando obter a acreditação em nível de excelência. 

7.2  Elaborar políticas, protocolos, procedimentos e demais 

documentações que objetivem a sistematização de processos de 

trabalho e a qualidade da assistência.

7.3  Semear a cultura da qualidade por meio de treinamentos e 

orientações nos conceitos da qualidade, humanização e segurança 

do paciente.

7.4  Criar, implementar e aprimorar os protocolos clínicos e as diretrizes 

terapêuticas.

7.5  Desenvolver ações que visem à manutenção e ampliação de 

credenciamentos e habilitações.

7.6  Desenvolver ações e práticas que estabeleçam excelência no 

processo de servir.

7.7  Capacitar e implementar em todas as áreas o modelo de revisão e 

racionalização de processos de trabalho, desenvolvendo a cultura da 

melhoria contínua.

ASSEGURAR A QUALIDADE E A SEGURANÇA 
DA ASSISTÊNCIA PRESTADA AO PACIENTE

LINHAS DE AÇÃO

7





1.1  Apoiar a participação do IHB na organização das políticas 

públicas e pactos dos fluxos assistenciais da rede de saúde. 

2.1  Garantir que o inventário padronizado tenha informações 

fidedignas e em tempo real.

2.2  Mensurar o consumo de insumos de acordo com a execução 

da carteira de serviços. 

2.3  Garantir estoque mínimo para a execução da carteira de 

serviços.

2.4 Definir o tempo do processo de compras de cada item. 

2.5 Mapear o tempo de entrega dos itens de cada fornecedor.

2.6 Garantir a programação de insumo e logística.

CONTRIBUIR PARA A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA

RACIONALIZAR A DISPONIBILIDADE DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAIS

LINHAS DE AÇÃO

LINHAS DE AÇÃO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE GESTÃO

1

2



3.1  Renovar o parque de equipamentos de diagnóstico 

por imagem.

3.2 Ampliar a oferta de diagnósticos de patologia clínica.

3.3 Ampliar a oferta de diagnósticos de anatomia patológica.

3.4 Ofertar diagnósticos de genética.

3.5 Vender serviços de telemedicina.

FOMENTAR A CAPACIDADE DE APOIO 
AO DIAGNÓSTICO

LINHAS DE AÇÃO

4.1 Melhorar a acessibilidade do hospital.

4.2 Reformar o bloco de emergência (PS, UTI e CC).

4.3  Implantar soluções definitivas de climatização nos blocos de 
internação e ambulatório.

4.4  Realizar estudo espacial para realocação de espaços e maximização 
do uso.

4.5 Modernizar a infraestrutura de rede.

4.6  Ampliar a capacidade da subestação de energia e instalar placas 
fotovoltaicas, visando à sustentabilidade energética.

4.7  Substituir a caldeira a óleo como meio para aquecimento de água. 

4.8 Implantar mecanismos de aproveitamento de água. 

ADEQUAR A INFRAESTRUTURA ÀS NECESSIDADES 
NORMATIVAS E OPERACIONAIS

LINHAS DE AÇÃO

3

4



5.1 Aprimorar a gestão de custos.

5.2 Monitorar de modo intensivo as principais despesas.

5.3 Desenvolver e implementar ações de redução de despesas. 

5.4 Qualificar o faturamento hospitalar.

5.5  Digitalizar todos os documentos e implementar a cultura de redução 

do uso de papel.

5.6  Institucionalizar e sistematizar políticas de captação 

de recursos.

ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA

LINHAS DE AÇÃO

6.1 Otimizar o dimensionamento de pessoas.

6.2 Instituir sistemática de gestão do desempenho.

6.3  Criar plano contínuo e sistemático de desenvolvimento 

de pessoas.

6.4 Melhorar o clima organizacional.

6.5 Desenvolver a capacidade gerencial do nível tático.

ATRAIR, DESENVOLVER E RETER TALENTOS 
PARA O IHB

LINHAS DE AÇÃO

5

6



7.1  Definir padrões de relacionamentos externos e internos baseados na 

ética e transparência.

7.2  Utilizar a comunicação de forma inteligente, com vistas a dirimir 

conflitos e amplificar ações afinadas com o planejamento 

estratégico. 

7.3  Fazer gestão ativa da marca, visando ao seu fortalecimento.

DESENVOLVER A COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL

LINHAS DE AÇÃO

7



3. DESDOBRAMENTOS

CADERNO DE INDICADORES

Cada objetivo estratégico possui um ou 
mais indicadores, os quais permitem analisar 
quantitativamente o desempenho do IHB.

Este caderno é composto por indicadores 
estratégicos, que mensuram os grandes 
resultados almejados pelo Instituto; e indicadores 
gerenciais, que desdobram as metas estratégicas 
no âmbito das chefias e especialidades.

CARTEIRA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

Contém os projetos estratégicos e prioritários 
do Instituto e organiza de forma sinérgica as 
principais entregas, de modo a facilitar a sua 
integração em torno dos objetivos definidos.

Os projetos estratégicos recebem tratamento 
diferenciado no que se refere à implantação, 
propondo concentrar os esforços gerenciais, com 
a finalidade de obter os resultados planejados.

ESTE PLANO DESDOBRA-SE EM DOIS 
OUTROS DOCUMENTOS:



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO HOSPITAL DE BASE (IHB)
Membros Titulares

Presidente do Conselho

Humberto Lucena Pereira da Fonseca

José Tadeu dos Santos Palmieri

Luiz Antonio Bueno Lopes

Wagner de Jesus Martins

Ludmilla Figueiredo de Lima

Lourdes Cabral Piantino

Fernando Henrique de Paula Uzuelli

Marcelo de Oliveira Nicolau

Ana Patrícia de Paula

Maria Dilma Alves Teodoro
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