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Linha do tempo (destaques e ações implantadas pelo IHB)

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 neuroci

Conclusão da reforma da farmácia Centra

Acolhimento de 303 residentes

Aquisição e troca de bombas de infusão

Março 
Primeira aquisição de enxo

Adoção de soluções emergenciais de ar condicionado para o Centro Cirúrgico

Realização da 1ª pesquisa de satisfação do usuário at

Abril 
Desbloqueio de salas cirúrgicas

Aquisição de 10 carrinhos de anestesia

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

(médicos, enfermeiros e técnicos de 

700 profissionais da assistência 

Maio 
Reforma, regularização dos insumos e instalação de lavadoras ultrassônicas do 

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 

ntegrada 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 Central 

olhimento de 303 residentes 

Aquisição e troca de bombas de infusão 

quisição de enxoval (2.000 lençóis e roupas) 

Adoção de soluções emergenciais de ar condicionado para o Centro Cirúrgico

Realização da 1ª pesquisa de satisfação do usuário atendido 

de salas cirúrgicas 

carrinhos de anestesia 

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

(médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem)- com contratação de 

assistência no processo seletivo 

Reforma, regularização dos insumos e instalação de lavadoras ultrassônicas do 

Implantação do transporte de pacientes 

leitos de enfermaria 

 

no mês) 

Adoção de soluções emergenciais de ar condicionado para o Centro Cirúrgico 

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

ontratação de mais de 

Reforma, regularização dos 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

Início do projeto Lean na emergência (PROADI/SUS)

Regularização do fornecimento de materiais de ortopedia

Julho 
Recorde mensal de cirurgias ortopédicas nos últimos quatro anos (136 cirur

Início do projeto para acreditação hospitalar ONA I

Início do sistema de monitoramento de filas para marcação de consultas

Maior número de transplantes de córnea do DF (

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

Setembro 
Aquisição de roupas privativas de prof

Inauguração do quarto terapêutico 

tireóide 

Validação do Plano Estratégico para o Biênio 2019

Aquisição de 120 esfigmomanômetro
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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 cirur

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 (nove 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 

Aquisição de roupas privativas de profissionais 

terapêutico para tratamento com iodoterapia e câncer de 

Validação do Plano Estratégico para o Biênio 2019-2020  

Aquisição de 120 esfigmomanômetros para verificação de pressão arterial 

  

 

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

Início do sistema de monitoramento de filas para marcação de consultas 

primeiros transplantes 

para tratamento com iodoterapia e câncer de 

s para verificação de pressão arterial  



 

3º Relatório Quadrimestral de Avaliação do Contrato de Gestão

Outubro 
Realização da 1ª Jornada dos Residentes IHB

Aquisição e instalação de mamógrafo digital com capacidade para realização de 50 

exames/dia 

Lançamento da Intranet IHB

Reinício da reforma do Bloco Administrativo

Início do Planejamento do Plano de Cargos e Salários 

Novembro 
Finalização do Manual de Gestão de Pessoas

Desbloqueio de 10 leitos de UTI

GO Live do módulo de solicitação de medicamentos do novo Sistema de Gestão 

Hospitalar 

Dezembro 
Início dos processos de desmobilização

Inauguração do Espaço Laura Acolher e 

Realização do 1º Seminário de Gestão Estratégica em Saúde: O Instituto Hospital de 

Base do Futuro 
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ornada dos Residentes IHB 

Aquisição e instalação de mamógrafo digital com capacidade para realização de 50 

Lançamento da Intranet IHB 

Reinício da reforma do Bloco Administrativo 

Início do Planejamento do Plano de Cargos e Salários  

lização do Manual de Gestão de Pessoas 

Desbloqueio de 10 leitos de UTI 

GO Live do módulo de solicitação de medicamentos do novo Sistema de Gestão 

desmobilização do aparelho de Cobaltoterapia

Laura Acolher e Brinquedoteca Renato Russo

Realização do 1º Seminário de Gestão Estratégica em Saúde: O Instituto Hospital de 

  

 

Aquisição e instalação de mamógrafo digital com capacidade para realização de 50 

GO Live do módulo de solicitação de medicamentos do novo Sistema de Gestão 

do aparelho de Cobaltoterapia 

Russo 

Realização do 1º Seminário de Gestão Estratégica em Saúde: O Instituto Hospital de 
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Informações sobre a gestão de pessoas

Dos trabalhos da Superintendência
destacam-se o Programa de Integração de Novos Colaboradores que implantado em 
julho, acolheu ao IHB, até dezembro, 800 colaboradores, com um total de 116 horas 
de treinamento. Também foram realizados o Programa de Desenvolvimento de Alta 
Liderança, com a Fundação Dom Cabral
oficinas de ferramentas de qualidade 
ONA I, oficinas para apoio a implementação do 
MV. 

Foi entregue à Comissão de Av
de Gestão de Pessoas que contempla políticas 
gestão de pessoas do IHB

I - política de gestão de pessoas;
II - direitos e deveres dos empregados;
III - avaliação e metas

cedido; 
IV - regime disciplinar, normas de apuração de responsabilidades e 

penalidades; 
V - formação e treinamento do pessoal;
VI - plano de carreiras, cargos e funções gratificadas;
VII - salários, benefíci
VIII - quadro de pessoal efetivo.

Foi realizadoworkshop
164 colaboradores, resultando na descrição de 383 cargos
desenvolvimento do Plano de Cargos e Salár
entrevistas individuais com os principais gestores do IHB e posteriormente grupos 
focais, nos dias 23 e 24
competências transversais e de gestão
as metas individuais e 
alcance, considerando os objetivos estratégicos
Planos Anuais de Trabalho
Modelo de Competências
operacionais em parceria com a área de Qualidade.

Na área de segurança e medicina do trabalho, 
a outubro, ações de melhoria e segurança do trabalho 
(Equipamentos de Proteção Individual), 
coletoras adequadas para desprezo de quimioterápicos
para entrega aos acidentados
documentos e planos de segurança, e brigada de incêndio (ação inédita no hospital). 
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gestão de pessoas 

Superintendência de Desenvolvimento de Pessoas (
se o Programa de Integração de Novos Colaboradores que implantado em 

julho, acolheu ao IHB, até dezembro, 800 colaboradores, com um total de 116 horas 
de treinamento. Também foram realizados o Programa de Desenvolvimento de Alta 

undação Dom Cabral, Programa de Excelência no Atendimento, 
oficinas de ferramentas de qualidade em apoio ao projeto de Acreditação Hospitalar 
ONA I, oficinas para apoio a implementação do software de gestão hospitalar Soul 

à Comissão de Avaliação da Contratualização (CAC)
de Gestão de Pessoas que contempla políticas e regras para todo o processo de 
gestão de pessoas do IHB envolvendo: 

política de gestão de pessoas; 
direitos e deveres dos empregados; 
avaliação e metas de desempenho dos empregados próprios e pessoal 

regime disciplinar, normas de apuração de responsabilidades e 

formação e treinamento do pessoal; 
plano de carreiras, cargos e funções gratificadas; 
salários, benefícios e vantagens dos empregados; 
quadro de pessoal efetivo. 

workshop  nos dias 24 e 25 de setembro com a participação de 
164 colaboradores, resultando na descrição de 383 cargos, etapa inicial do 
desenvolvimento do Plano de Cargos e Salários. Também foram realizadas 
entrevistas individuais com os principais gestores do IHB e posteriormente grupos 
focais, nos dias 23 e 24 de outubro, com 145 colaboradores, 
competências transversais e de gestão para o Instituto. Foram desenvo
as metas individuais e alinhamento de competências necessárias para o seu 

objetivos estratégicos, as metas do Contrato de Gestão
Planos Anuais de Trabalho, as responsabilidades do cargo do colaborador

Competências do IHB.A área ainda desenhou seus processos 
operacionais em parceria com a área de Qualidade. 

Na área de segurança e medicina do trabalho, foram desenvolvidas
ações de melhoria e segurança do trabalho envolvendo compras de

(Equipamentos de Proteção Individual), caixas coletoras de perfuro-cortantes, 
para desprezo de quimioterápicos e kits dos antirretrovirais 

aos acidentados. Foram contratadas empresas para elaboração de 
tos e planos de segurança, e brigada de incêndio (ação inédita no hospital). 

 

de Desenvolvimento de Pessoas (SUPED), 
se o Programa de Integração de Novos Colaboradores que implantado em 

julho, acolheu ao IHB, até dezembro, 800 colaboradores, com um total de 116 horas 
de treinamento. Também foram realizados o Programa de Desenvolvimento de Alta 

, Programa de Excelência no Atendimento, 
apoio ao projeto de Acreditação Hospitalar 

de gestão hospitalar Soul 

aliação da Contratualização (CAC) o Manual 
e regras para todo o processo de 

de desempenho dos empregados próprios e pessoal 

regime disciplinar, normas de apuração de responsabilidades e 

com a participação de 
, etapa inicial do 

ios. Também foram realizadas 22 
entrevistas individuais com os principais gestores do IHB e posteriormente grupos 

, com 145 colaboradores, definindo as 
para o Instituto. Foram desenvolvidas ainda 

competências necessárias para o seu 
Contrato de Gestão, os 

do colaborador e o 
.A área ainda desenhou seus processos 

foram desenvolvidas de junho 
compras de EPI´s 
cortantes, caixas 
s antirretrovirais 

. Foram contratadas empresas para elaboração de 
tos e planos de segurança, e brigada de incêndio (ação inédita no hospital). 



 

3º Relatório Quadrimestral de Avaliação do Contrato de Gestão

Foram treinados 439 colaboradores na ambientação;
treinados quanto ao uso correto dos dispositivos de segurança das agulhas
criado fluxo de processo p
conseguindo que todos os co
recebendo a 1ª dose da profilaxia e tendo preferência no atendimento
implantadas rotinas de inspeção de 
todos os produtos químicos utilizados no hospital.

O Instituto promoveu
ocupação do espaço do Jardim, para que colaboradores e pacientes pudessem 
aproveitar um momento de descanso e lazer, em
Hospital de Base. Contando com 
dias, o evento foi desenvolvidocom parcerias e recursos integralmente captados no 
mercado. Outras ações de 
em sorteios de itens como: ingressos para espetáculos teatrais, 
fones de ouvido e brindes como toalhas, almofada de p
cosméticos, dentre outros. Em
realizada ação para o exame preventivo contra câncer de colo de útero, com foco 
no atendimento de colaboradoras estatutárias, celetistas e terceirizadas que atuam 
dentro do IHB, atendendo cerca de 74 mulheres. A área a
do 1º Seminário IHB, com foco e
dezembro, por meio captação de recursos, comunicação e logística de realização
Este foi mais um evento integralmente realizado com recursos captados no 
mercado.  

Para dar ao colaborador a chance de crescim
de aquisição de bens e serviços com preços reduzidos, além de saúde e bem estar, 
foram firmadas parcerias com empresas de diversos segmentos que concederão 
descontos e vantagens aos colaboradores do IHB.

Por fim, visando o a
trabalho dos colaboradores celetistas, foram instalados equipamentos de REP 
Registro Eletrônico de Ponto. O registro é feito por meio de biometria, conforme 
estabelecido pela Portaria 1.510/09.

Com relação ao quadro atual, segue relação de colaboradores por categoria 
profissional (celetistas e estatutários), com data de 

Categoria 

Enfermagem - técnico

Médica 

Enfermagem

Administrativa

iação do Contrato de Gestão 9 

439 colaboradores na ambientação; 112 treinados NR 32; 24 
treinados quanto ao uso correto dos dispositivos de segurança das agulhas

processo para acidente de trabalho com material biológico, 
conseguindo que todos os colaboradores sejam atendidos no próprio IHB
recebendo a 1ª dose da profilaxia e tendo preferência no atendimento

rotinas de inspeção de segurança pelas dependências e levantados 
todos os produtos químicos utilizados no hospital. 

moveu entre os dias 26 e 28 de setembro,
ocupação do espaço do Jardim, para que colaboradores e pacientes pudessem 
aproveitar um momento de descanso e lazer, em comemoração aos 58 anos do 

Contando com 900 participantes em atividades ao longo dos três 
dias, o evento foi desenvolvidocom parcerias e recursos integralmente captados no 
mercado. Outras ações de endomarketing beneficiaram cerca de 200 
em sorteios de itens como: ingressos para espetáculos teatrais, 

brindes como toalhas, almofada de pescoço, produtos 
cosméticos, dentre outros. Em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil 

o exame preventivo contra câncer de colo de útero, com foco 
no atendimento de colaboradoras estatutárias, celetistas e terceirizadas que atuam 

, atendendo cerca de 74 mulheres. A área apoiou ainda, a realização 
Seminário IHB, com foco em Gestão Estratégica em Saúde, realizado em 14

captação de recursos, comunicação e logística de realização
Este foi mais um evento integralmente realizado com recursos captados no 

Para dar ao colaborador a chance de crescimento profissional, oportunidade 
de aquisição de bens e serviços com preços reduzidos, além de saúde e bem estar, 
foram firmadas parcerias com empresas de diversos segmentos que concederão 
descontos e vantagens aos colaboradores do IHB. 

isando o acompanhamento efetivo e mais ágil da jornada de 
trabalho dos colaboradores celetistas, foram instalados equipamentos de REP 
Registro Eletrônico de Ponto. O registro é feito por meio de biometria, conforme 
estabelecido pela Portaria 1.510/09. 

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

Celetista Estatutário 

técnico 547 740 

204 631 

Enfermagem 170 179 

Administrativa 184 108 

 

112 treinados NR 32; 24 
treinados quanto ao uso correto dos dispositivos de segurança das agulhas. Foi 

acidente de trabalho com material biológico, 
laboradores sejam atendidos no próprio IHB, 

recebendo a 1ª dose da profilaxia e tendo preferência no atendimento. Foram 
ias e levantados 

de setembro, atividades e 
ocupação do espaço do Jardim, para que colaboradores e pacientes pudessem 

comemoração aos 58 anos do 
ividades ao longo dos três 

dias, o evento foi desenvolvidocom parcerias e recursos integralmente captados no 
200 colaboradores 

em sorteios de itens como: ingressos para espetáculos teatrais, caixas de som, 
escoço, produtos 

parceria com o Grupo Mulheres do Brasil foi 
o exame preventivo contra câncer de colo de útero, com foco 

no atendimento de colaboradoras estatutárias, celetistas e terceirizadas que atuam 
u ainda, a realização 

m Gestão Estratégica em Saúde, realizado em 14 de 
captação de recursos, comunicação e logística de realização. 

Este foi mais um evento integralmente realizado com recursos captados no 

ento profissional, oportunidade 
de aquisição de bens e serviços com preços reduzidos, além de saúde e bem estar, 
foram firmadas parcerias com empresas de diversos segmentos que concederão 

companhamento efetivo e mais ágil da jornada de 
trabalho dos colaboradores celetistas, foram instalados equipamentos de REP – 
Registro Eletrônico de Ponto. O registro é feito por meio de biometria, conforme 

ao quadro atual, segue relação de colaboradores por categoria 
de dezembro: 

 Total geral 

1287 

835 

349 

292 
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Categoria 

Laboratório

Fisioterapia

Outras áreas de suporte à operação

Farmácia 

Nutrição 

Nutrição - técnico

Odontologia

Ortopedia e gesso

Fonoaudiologia

Assistência social

Psicologia 

Radiologia 

Radioterapia

Terapia ocupacional

Total geral 

Quadro – Quantidade de colaboradores por categoria profissional

 

Informações da gestão

Ao longo do 3º quadrimestre

 Identificação, controle e aprimoramento da captação, consolidação e análise 
do faturamento da produção de serviços ambulatoriais e hospitalares 
prestados nas unidades corporat

 Identificação e implantação, em conjunto com as demais áreas da instituição, 
de melhoria dos processos de faturamento.

 Identificação e proposição de um 
visando à sensibilização, acompanhamento e monitoramento dos pr
de faturamento do IHB.

 Desenvolvimento, consolidação e desdobramento do modelo de gestão de 
custos em todas as áreas do IHB, com sinergia e implantação no novo 
Sistema de Gestão Hospitalar

 Acompanhamento e consolidação das informações de
orçamentária, com a produção de relatórios e apresentações subsidiando a 
Diretoria Executiva na tomada de decisão.
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Celetista Estatutário 

Laboratório 59 62 

Fisioterapia 53 64 

Outras áreas de suporte à operação 41 41 

24 25 

24 19 

técnico 29 2 

Odontologia 3 24 

Ortopedia e gesso 9 15 

gia 8 12 

Assistência social 15 2 

 8 9 

 - 13 

Radioterapia 8 - 

Terapia ocupacional 6 2 

 1392 1948 

Quantidade de colaboradores por categoria profissional

da gestão financeira e contábil  

3º quadrimestre de 2018 foram realizadas as seguintes ações:

Identificação, controle e aprimoramento da captação, consolidação e análise 
do faturamento da produção de serviços ambulatoriais e hospitalares 
prestados nas unidades corporativas. 
Identificação e implantação, em conjunto com as demais áreas da instituição, 
de melhoria dos processos de faturamento. 
Identificação e proposição de um workshop de faturamento hospitalar 

sensibilização, acompanhamento e monitoramento dos pr
de faturamento do IHB. 
Desenvolvimento, consolidação e desdobramento do modelo de gestão de 
custos em todas as áreas do IHB, com sinergia e implantação no novo 
Sistema de Gestão Hospitalar – MV Soul. 
Acompanhamento e consolidação das informações de execução financeira e 
orçamentária, com a produção de relatórios e apresentações subsidiando a 
Diretoria Executiva na tomada de decisão. 

10 

 Total geral 

121 

117 

82 

49 

43 

31 

27 

24 

20 

17 

17 

13 

8 

8 

3340 

Quantidade de colaboradores por categoria profissional 

de 2018 foram realizadas as seguintes ações: 

Identificação, controle e aprimoramento da captação, consolidação e análise 
do faturamento da produção de serviços ambulatoriais e hospitalares 

Identificação e implantação, em conjunto com as demais áreas da instituição, 

de faturamento hospitalar 
sensibilização, acompanhamento e monitoramento dos processos 

Desenvolvimento, consolidação e desdobramento do modelo de gestão de 
custos em todas as áreas do IHB, com sinergia e implantação no novo 

execução financeira e 
orçamentária, com a produção de relatórios e apresentações subsidiando a 
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 Análise e validação da conformidade contábil dos atos e fatos da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial pratica
normas contábeis aplicadas ao IHB, da tabela de eventos, do plano de 
contas, do plano de centro de custos e da conformidade dos registros de 
gestão. 

 Acompanhamento da execução orçamentária e financeira do IHB com 
sugestões para aplicação financeira dos recursos do 

 Realização de análises críticas dos dados e identificação de inconformidades 
em despesas da produção assistencial e hospitalar.

 Planejamento e monitoramento da conformidade dos registros da produção 
ambulatorial e hospitalar, apoiando a capacitação da operação na 
capilaridade dos setores.

 Elaboração e consolidação de relatórios de produção de serviços 
ambulatoriais e hospitalares.

 

Gestão dos Recursos Econômico

Diagnóstico e Ações de Melhoria

Foram realizadas análises e diagnósticos permitindo constantes
processos e fluxos das informações associados ao faturamento SUS, visando 
melhoria nos processos de informações de faturamento. Uma solução integrada de 
gestão está sendo implantada
processos da organização, os processos de faturamento SUS. 

Novos fluxos e processos financeiros foram implementados, permitindo o 
correto registro e controle. Nesse sentido, também foi necessário um alinham
com as unidades corporativas para observação das necessidades de cada área e as 
formalidades legais. Foram 
procedimentos financeiros, visando estabelecer o correto fluxo dos compromissos 
assumidos pelo IHBDF. 

Estão sendo conduzidos processos para a implementação da proposta de 
Orçamento para 2019, por meio dos projetos e ações identificadas no processo de 
Planejamento Estratégico do IHB, com o objetivo de elaborar uma previsão 
orçamentária para a visibilidade e

A Superintendência de Economia e Finanças está elaborando normas econômico
financeiras do IHB, que irão integrar o 
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Análise e validação da conformidade contábil dos atos e fatos da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial praticados, à vista dos princípios e 
normas contábeis aplicadas ao IHB, da tabela de eventos, do plano de 
contas, do plano de centro de custos e da conformidade dos registros de 

Acompanhamento da execução orçamentária e financeira do IHB com 
a aplicação financeira dos recursos do Instituto.

Realização de análises críticas dos dados e identificação de inconformidades 
em despesas da produção assistencial e hospitalar. 
Planejamento e monitoramento da conformidade dos registros da produção 

orial e hospitalar, apoiando a capacitação da operação na 
capilaridade dos setores. 
Elaboração e consolidação de relatórios de produção de serviços 
ambulatoriais e hospitalares. 

Gestão dos Recursos Econômico -Financeiros 

Diagnóstico e Ações de Melhoria  

am realizadas análises e diagnósticos permitindo constantes
das informações associados ao faturamento SUS, visando 

melhoria nos processos de informações de faturamento. Uma solução integrada de 
gestão está sendo implantada, com o objetivo de potencializar, dentre outros 
processos da organização, os processos de faturamento SUS.  

Novos fluxos e processos financeiros foram implementados, permitindo o 
correto registro e controle. Nesse sentido, também foi necessário um alinham
com as unidades corporativas para observação das necessidades de cada área e as 

Foram implementados novos fluxos bancários e de 
procedimentos financeiros, visando estabelecer o correto fluxo dos compromissos 

Estão sendo conduzidos processos para a implementação da proposta de 
Orçamento para 2019, por meio dos projetos e ações identificadas no processo de 
Planejamento Estratégico do IHB, com o objetivo de elaborar uma previsão 
orçamentária para a visibilidade e controle na tomada de decisões gerenciais.

A Superintendência de Economia e Finanças está elaborando normas econômico
financeiras do IHB, que irão integrar o Sistema Normativo do Instituto.

11 

Análise e validação da conformidade contábil dos atos e fatos da gestão 
dos, à vista dos princípios e 

normas contábeis aplicadas ao IHB, da tabela de eventos, do plano de 
contas, do plano de centro de custos e da conformidade dos registros de 

Acompanhamento da execução orçamentária e financeira do IHB com 
nstituto. 

Realização de análises críticas dos dados e identificação de inconformidades 

Planejamento e monitoramento da conformidade dos registros da produção 
orial e hospitalar, apoiando a capacitação da operação na 

Elaboração e consolidação de relatórios de produção de serviços 

am realizadas análises e diagnósticos permitindo constantes revisões dos 
das informações associados ao faturamento SUS, visando à 

melhoria nos processos de informações de faturamento. Uma solução integrada de 
, com o objetivo de potencializar, dentre outros 

Novos fluxos e processos financeiros foram implementados, permitindo o 
correto registro e controle. Nesse sentido, também foi necessário um alinhamento 
com as unidades corporativas para observação das necessidades de cada área e as 

fluxos bancários e de 
procedimentos financeiros, visando estabelecer o correto fluxo dos compromissos 

Estão sendo conduzidos processos para a implementação da proposta de 
Orçamento para 2019, por meio dos projetos e ações identificadas no processo de 
Planejamento Estratégico do IHB, com o objetivo de elaborar uma previsão 

controle na tomada de decisões gerenciais. 

A Superintendência de Economia e Finanças está elaborando normas econômico-
nstituto. 
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Análises Financeiras e Gerenciais

O Instituto Hospital de Base po
movimentar seus recursos financeiros:

 BRB 215-009.647-6
 BRB 215-009.538-0

Durante o exercício de 2018, as transferências financeiras provenientes do Contrato 
de Gestão 001/2018 estão discriminados na tabel

Competência Data Contrato Gestão

JANEIRO 18/01/2018
FEVEREIRO 07/02/2018

MARÇO 07/03/2018
ABRIL 06/04/2018
MAIO 07/05/2018
JUNHO 07/06/2018
JULHO 06/07/2018

AGOSTO 07/08/2018
SETEMBRO 07/09/2018
OUTUBRO  05/10/2018

NOVEMBRO 07/11/2018
DEZEMBRO 07/12/2018

Tabela – Detalhamento de repasses do Contrato de Gestão

Como pode ser observado, 
provenientes da Secretaria de Saúde do DF foram efetuados com elevado atraso e 
imprevisibilidade de valores
vez, o Contrato de Gestão estabelece no seu Anexo VI, que as parcelas mensais 
deverão ser repassadas até o 5º dia útil de cada mês, conforme disposto na 
cláusula décima segunda, inciso V.

Desse modo, os repasses deveriam ter sido efetuados na modalidade de 
fomento ou antecipação, no entanto, todas as parcelas exc
data prevista, com um atraso médio de 22,5 dias por mês no 3º quadrimestre.
impactou e continua prejudicando fortemente a gestão financeira e na operação do 
IHB. 

Com a finalidade de garantir a maximização dos recursos e o controle dos 
saldos, os valores recebidos são aplicados financeiramente em aplicações com 
disponibilidade imediata, sendo que os
necessidade de liquidação dos compromissos assumidos.
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Análises Financeiras e Gerenciais  

O Instituto Hospital de Base possui atualmente as seguintes contas bancárias para 
movimentar seus recursos financeiros: 

6 
0 

Durante o exercício de 2018, as transferências financeiras provenientes do Contrato 
de Gestão 001/2018 estão discriminados na tabela abaixo: 

Data Contrato Gestão Data Efetivação Repasse 

18/01/2018 05/02/2018 (+18 DIAS) R$
07/02/2018 12/03/2018 (+ 33 DIAS)  R$
07/03/2018 07/05/2018 (+ 61 DIAS)  R$
06/04/2018 11/05/2018 (+ 35 DIAS)  R$
07/05/2018 18/06/2018 (+ 42 DIAS)  R$
07/06/2018 23/07/2018 (+ 46 DIAS)  R$
06/07/2018 23/07/2018 (+ 17 DIAS)  R$
07/08/2018 22/08/2018 (+ 15 DIAS)  R$
07/09/2018 21/09/2018 (+ 14 DIAS)  R$
05/10/2018 08/11/2018 (+ 34 DIAS)  R$
07/11/2018 05/12/2018 (+ 28 DIAS) R$
07/12/2018 10/01/2019 (+34 DIAS) R$

Detalhamento de repasses do Contrato de Gestão (janeiro a dezembro

Como pode ser observado, ao longo do período avaliado
provenientes da Secretaria de Saúde do DF foram efetuados com elevado atraso e 

revisibilidade de valores, situação esta que foi padrão ao longo do ano
vez, o Contrato de Gestão estabelece no seu Anexo VI, que as parcelas mensais 
deverão ser repassadas até o 5º dia útil de cada mês, conforme disposto na 

a, inciso V. 

Desse modo, os repasses deveriam ter sido efetuados na modalidade de 
fomento ou antecipação, no entanto, todas as parcelas excederam em muito a 
data prevista, com um atraso médio de 22,5 dias por mês no 3º quadrimestre.

a prejudicando fortemente a gestão financeira e na operação do 

Com a finalidade de garantir a maximização dos recursos e 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. 

12 

ssui atualmente as seguintes contas bancárias para 

Durante o exercício de 2018, as transferências financeiras provenientes do Contrato 

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 
R$ 22.298.397,66 
R$ 22.519.154,44 
R$ 17.301.371,05 
R$ 25.327.855,68 

dezembro de 2018) 

ao longo do período avaliado os repasses 
provenientes da Secretaria de Saúde do DF foram efetuados com elevado atraso e 

, situação esta que foi padrão ao longo do ano. Por sua 
vez, o Contrato de Gestão estabelece no seu Anexo VI, que as parcelas mensais 
deverão ser repassadas até o 5º dia útil de cada mês, conforme disposto na 

Desse modo, os repasses deveriam ter sido efetuados na modalidade de 
ederam em muito a 

data prevista, com um atraso médio de 22,5 dias por mês no 3º quadrimestre. Isto 
a prejudicando fortemente a gestão financeira e na operação do 

Com a finalidade de garantir a maximização dos recursos e o controle dos 
saldos, os valores recebidos são aplicados financeiramente em aplicações com 

resgates são realizados de acordo com a 
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Saldos bancários 

Os saldos bancários em 31/12/2018 estão apresentados abaixo:

Conta 
215-0096476
215-0095380

 

Conta 
215-0096476
215-0095380

Saldo final em 31/12/2018

Custeio 

Na análise econômica da execução do Contrato de Gestão 

para o período de janeiro a dezembro, os valores executados ficaram dentro dos 

limites financeiros, devido a uma gestão austera e com altos controles,

no Anexo VI do Contrato de Gestão, discriminados abaixo

Mês 
Janeiro 

Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 

Agosto 
Setembro 
Outubro 

Novembro 
Dezembro 

TOTAL 180.645.287,04
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Os saldos bancários em 31/12/2018 estão apresentados abaixo: 

Tipo Saldo em 31/12/2018
0096476 Conta Corrente 18.527,62
0095380 Conta Corrente 36.281,99

Saldo conta corrente 54.809,61

Tipo Saldo em 31/12/2018
0096476 Aplicação 110.744,90
0095380 Aplicação 2.024.281,79

Saldo aplicação 2.135.026,69

Saldo final em 31/12/2018 2.189.836,30

Tabela – Saldo final IHB (2018) 

Na análise econômica da execução do Contrato de Gestão 

para o período de janeiro a dezembro, os valores executados ficaram dentro dos 

, devido a uma gestão austera e com altos controles,

nexo VI do Contrato de Gestão, discriminados abaixo (em R$): 

Custeio Pessoal 
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25
15.053.773,92 35.125.472,33 50.179.246,25

180.645.287,04 421.505.667,96 602.150.955,00

Tabela – Custeio IHB (2018) 
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Saldo em 31/12/2018 
18.527,62 
36.281,99 
54.809,61 

Saldo em 31/12/2018 
110.744,90 

2.024.281,79 
2.135.026,69 

2.189.836,30 

Na análise econômica da execução do Contrato de Gestão nº 001/2018, 

para o período de janeiro a dezembro, os valores executados ficaram dentro dos 

, devido a uma gestão austera e com altos controles, previstos 

Total 
50.179.246,25 
50.179.246,25 
50.179.246,25 
50.179.246,25 
50.179.246,25 
50.179.246,25 
50.179.246,25 
50.179.246,25 
50.179.246,25 
50.179.246,25 
50.179.246,25 
50.179.246,25 

602.150.955,00 
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Fluxo de Caixa 

A evolução do Fluxo de Caixa está apresentada na tabela abaixo, 
meses de janeiro a dezembro

 
Setembro

Saldo Inicial R$ 11.071.641,98

Entradas  
Repasse SES R$ 22.298.397,66

Rendimento 
aplicação - 

Outros 
recebimentos 

R$ 31.000,00

  R$ 22.329.397,66

Saídas  
Custo com Pessoal 
CLT 

R$ 5.058.293,88

Material de 
Consumo R$ 5.356.671,37

Serviços de 
Terceiros R$ 4.378.664,29

Despesas Gerais R$ 178.101,06

  R$ 14.971.730,60

  
Investimentos (**) R$ 101.222,80

  
Saldo Final R$ 18.328.086,24

Tabela –
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A evolução do Fluxo de Caixa está apresentada na tabela abaixo, 
janeiro a dezembro: 

Setembro Outubro Novembro 

11.071.641,98 R$ 18.328.086,24 R$ 13.645.452,25 

   
22.298.397,66 R$ 12.788.766,04 R$ 12.439.430,40 

   

31.000,00 R$ 10.000,00 
 

22.329.397,66 R$ 12.798.766,04 R$ 12.439.430,40 

   

5.058.293,88 R$ 5.826.049,74 R$ 6.358.265,15 

5.356.671,37 R$ 4.868.971,58 R$ 7.529.753,05 

4.378.664,29 R$ 6.331.841,49 R$ 7.361.439,27 

178.101,06 R$ 114.785,87 R$ 33.772,68 

14.971.730,60 R$ 17.141.648,68 R$ 21.283.230,15 

   
101.222,80 R$ 339.751,35 R$ 1.148.700,00 

   
18.328.086,24 R$ 13.645.452,25 R$ 3.652.952,50 

– Fluxo de caixa (setembro a dezembro de 2018) 
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A evolução do Fluxo de Caixa está apresentada na tabela abaixo, relativa aos 

Dezembro 

R$ 3.748.018,50 
 

R$ 17.301.371,05 

R$ 24.928,70 

R$ 29.499,84 

R$ 17.355.799,59 

 

R$ 7.192.436,20 

R$ 4.315.424.94 

R$ 7.317.484,43 

R$ 87.080,22 

R$ 18.912.425,79 

 

R$ 1.556,00 

 

R$ 2.189.836,30 
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Custo total 

Do ponto de vista da execução consolidada dos custos relacionados ao Contrato de 
Gestão temos o gráfico abaixo, que apres
vinculados aos limites financeiros previstos para o período

Gráfico –

Nesse sentido, observa
dezembro 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 do
pela SES-DF, conforme gráfico abaixo (em milhares de reais):

32.229,9 

10.329,6 

4.680,6 
2.597,0 
50.179,25 

-

10.000,0 

20.000,0 

30.000,0 

40.000,0 

50.000,0 

60.000,0 

Setembro

Pessoal

Despesas Gerais

iação do Contrato de Gestão 15

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)

– Custo total IHB (setembro a dezembro de 2018) 

 

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. 

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 

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

32.739,0 32.563,0 

12.695,4 
9.374,7 

3.084,8 
3.319,0 

3.288,9 
3.147,0 

Outubro Novembro Dezembro

Material de Consumo Serviços de Terceiros

Despesas Gerais Meta Contrato Gestão Custo Total

15 

Do ponto de vista da execução consolidada dos custos relacionados ao Contrato de 
enta a composição dos gastos, 

(em milhares de reais): 

 

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

O custo com pessoal representa o maior valor dentro dos gastos executados 
s servidores cedidos 

34.473,1 

9.350,0 

3.320,0 
3.013,9 

Dezembro

Serviços de Terceiros
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Gráfico – Custeio com pessoal

Material de consumo 

O custeio com material de consumo realizado no período de 
dezembro apresentou os seguintes valores (em milhares de reais):

Gráfico – Custeio material de consumo IHB

25.395,1 

6.834,8 

35.125,5 
32.229,9 

-

5.000,0 

10.000,0 

15.000,0 

20.000,0 

25.000,0 

30.000,0 

35.000,0 

40.000,0 

Setembro

Servidores SES

1.403,4 

8.926,2 

-

2.000,0 

4.000,0 

6.000,0 

8.000,0 

10.000,0 

12.000,0 

14.000,0 

Setembro
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Custeio com pessoal IHB (setembro a dezembro de 2018)

 

 

O custeio com material de consumo realizado no período de 
ou os seguintes valores (em milhares de reais): 

Custeio material de consumo IHB (setembro a dezembro

25.608,2 25.287,5 

7.130,8 7.275,5 

32.739,0 32.563,0 

Outubro Novembro

Colaboradores CLT Meta Contrato Gestão

12.695,4 
9.374,7 

3.375,1 
2.029,5 

8.926,2 
9.320,4 

7.345,2 

Outubro Novembro

Total SES IHB

16 

 

a dezembro de 2018) 

O custeio com material de consumo realizado no período de setembro a 

 
a dezembro) 

26.793,8 

7.679,4 

34.473,1 

Dezembro

Custo IHB

9.350,0 

2.000,0 

7.350,0 

Dezembro
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Serviços de Terceiros  

O valor relacionado a Serviços de Terceiros, realizado no período de 
setembro a dezembro, apresentou os seguintes valo

Gráfico – Custeio serviço de terceiros IHB

Despesas gerais 

O valor relacionado a Despesas Gerais apresentou os seguintes valores (em 
milhares de reais): 

Gráfico – Custeio despesas 

4.680,6 

-

4.680,6 

-

500,0 

1.000,0 

1.500,0 

2.000,0 

2.500,0 

3.000,0 

3.500,0 

4.000,0 

4.500,0 

5.000,0 

Setembro

2.597,0 

72,5 

2.524,6 

-

500,0 

1.000,0 

1.500,0 

2.000,0 

2.500,0 

3.000,0 

3.500,0 

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

Custeio serviço de terceiros IHB (setembro a dezembro)

O valor relacionado a Despesas Gerais apresentou os seguintes valores (em 

Custeio despesas gerais IHB (setembro a dezembro)

3.084,8 3.319,0 

188,2 
-

2.896,6 
3.319,0 

Outubro Novembro

Total SES IHB

3.288,9 

3.147,0 

78,0 75,0 

2.524,6 

3.210,9 3.072,0 

Outubro Novembro

Total SES IHB
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O valor relacionado a Serviços de Terceiros, realizado no período de 
(em milhares de reais): 

 

a dezembro) 

O valor relacionado a Despesas Gerais apresentou os seguintes valores (em 

 

dezembro) 

3.320,0 

-

3.320,0 

Dezembro

3.013,9 

75,0 

2.938,9 

Dezembro
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Investimentos 

Para investimentos, foram executados os seguintes valores:

Mês Investimentos Realizados

Mar 
Carrinhos de Anestesia

Ar Condicionado

Abr 
Endoscopio e 

Videocolonoscopio
Polissonógrafo

Mai 
Projetores

Eq. Calibração radiação

Jun 

Videogastroscopio
Laringoscopio

Centrífuga refrigerada
Microcomputadores

Foco LED

Jul 

Mobiliário
Ultrafreezer

Lavadoras ultrassônicas
Eq. Informática

Ago 
Eq. Informática
Ar Condicionado

Set UpToDate
Out Mamógrafo Digital

Dez Treinamento Protocolo 
Manchester

Total
* Valores relativos à verba de hospital ensino

Tabela – Investimentos realizados 

A programação do IHB prevê ainda uma série de investimentos a serem 
realizados em 2019, 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 Fix

Avaliação do Contrato de Gestão 18

Para investimentos, foram executados os seguintes valores: 

Investimentos Realizados Valor
Carrinhos de Anestesia GE R$ 1.775.014,28

Ar Condicionado Frigelar R$ 49.308,29
Endoscopio e 

Videocolonoscopio Olympus R$ 105.000,00

Polissonógrafo Celera R$ 43.900,00
Projetores Port R$ 49.434,00

Eq. Calibração radiação Tommaso R$ 122.236,00
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 R$ 7.283,73

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

nformática Olympus R$ 39.000,00
Ar Condicionado M&amp R$ 339.000,00

UpToDate UTD R$ 115.326,40
Mamógrafo Digital RBM R$ 1.028.000,00

Treinamento Protocolo 
Manchester GBCR R$ 18.240,00

Total R$ 4.738.776,87
de hospital ensino 

Investimentos realizados – IHB (janeiro a dezembro)

A programação do IHB prevê ainda uma série de investimentos a serem 
, de acordo com a tabela a seguir: 

Investimento a realizar 
Acelerador Linear R$4.00

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$
Torre de vídeo R$
Arco cirúrgico R$

Foco Fixo de Led R$

18 

Valor 
R$ 1.775.014,28* 

R$ 49.308,29 

05.000,00* 

R$ 43.900,00* 
R$ 49.434,00* 
R$ 122.236,00* 
R$ 117.000,00* 
R$ 44.172,97* 

.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$ 39.000,00 
R$ 339.000,00 
R$ 115.326,40* 

R$ 1.028.000,00* 

R$ 18.240,00* 

R$ 4.738.776,87 

(janeiro a dezembro) 

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

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 
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Investimento a realizar
Aspirador Ultrassônico

Tubos para Colonoscopia
Tubos para Endoscopia

Tabela 

Do Contrato de Gestão

Metas de produção 

 Neste capítulo são apresentados os resultados
produção contratualizadas para o ano de 2018
assistenciais, ao do último quadrimestre
nos resultados produzidos pelas bases 
cirúrgica (que observa a base de dados do sistema de gestão hospitalar
Trackcare) e as de ensino e pesquisa
hospitalar (internações cirúrgicas e clínicas), produção ambula
procedimentos) e produção da urgência do hospital (atendimentos de urgência), 
valores da base oficial DATASUS são relativos aos meses de 
novembro. Devido ao longo tempo de processamento e publicação das 
informações oficiais, que podem superar 40 dias, os valores relativos 
dezembro, informados neste relatório
da produção informada à 
bases de dados do sistema de
de julho e agosto, que no 
preliminarmente, estão atualizados de acordo com as bases oficiais 
encontrados no quadro consolidado das metas de produção a

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 ano ainda que metas lineares não levem em consideração 
sazonalidades, particularidades, eventos (como 
nacionais) e tendências ao longo do ano
momentos específicos. 

Com relação aos resulta
somente aos resultados do 
comparados aos resultados do 1º 
tendências de desempenho da produção

Avaliação do Contrato de Gestão 19

Investimento a realizar 
Aspirador Ultrassônico R$

Tubos para Colonoscopia R$
Tubos para Endoscopia R$

Pistola R$
Total R$ 17.980.000,00

Tabela – Investimentos a realizar (2019)– IHB 

Do Contrato de Gestão  

Neste capítulo são apresentados os resultados, das metas de 
produção contratualizadas para o ano de 2018, referentes 

do último quadrimestre. Em sua maioria, as metas baseiam
nos resultados produzidos pelas bases oficiais do DATASUS, exceto pela produção 

que observa a base de dados do sistema de gestão hospitalar
de ensino e pesquisa. Para o caso das metas de produção 

hospitalar (internações cirúrgicas e clínicas), produção ambulatorial (consultas e 
procedimentos) e produção da urgência do hospital (atendimentos de urgência), 
valores da base oficial DATASUS são relativos aos meses de setembro, 

. Devido ao longo tempo de processamento e publicação das 
s oficiais, que podem superar 40 dias, os valores relativos 
informados neste relatório, são dados preliminares projetados

à Secretaria de Saúde do Distrito Federal
bases de dados do sistema de gestão hospitalar. Os dados referentes 

, que no 2º relatório quadrimestral foram publicados 
preliminarmente, estão atualizados de acordo com as bases oficiais 

no quadro consolidado das metas de produção ao final deste capítulo.

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 

do ano ainda que metas lineares não levem em consideração 
particularidades, eventos (como Copa do Mundo e 

) e tendências ao longo do ano, que possam interferir no desempenho em 

Com relação aos resultados aqui publicados, a análise pode não se prender
somente aos resultados do 3º quadrimestre de 2018, ocasião onde 
comparados aos resultados do 1º e 2º quadrimestres de forma a avaliar as 
tendências de desempenho da produção. Há que se ressaltar, ainda, que 

19 

Valor 
R$400.000,00 
R$105.000,00 
R$105.000,00 
R$30.000,00 

R$ 17.980.000,00 

das metas de 
 aos serviços 

Em sua maioria, as metas baseiam-se 
oficiais do DATASUS, exceto pela produção 

que observa a base de dados do sistema de gestão hospitalar atual - 
. Para o caso das metas de produção 

torial (consultas e 
procedimentos) e produção da urgência do hospital (atendimentos de urgência), os 

setembro, outubro e 
. Devido ao longo tempo de processamento e publicação das 
s oficiais, que podem superar 40 dias, os valores relativos ao mês de 

projetados a partir 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal, através das 

Os dados referentes aos meses 
º relatório quadrimestral foram publicados 

preliminarmente, estão atualizados de acordo com as bases oficiais e podem ser 
o final deste capítulo. 

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 

do ano ainda que metas lineares não levem em consideração 
Copa do Mundo e eleições 

que possam interferir no desempenho em 

pode não se prender 
º quadrimestre de 2018, ocasião onde poderão ser 

de forma a avaliar as 
r, ainda, que a incerteza 
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no recebimento regular dos repasses financeiros inviabilizou
do parque tecnológico e mudanças nos processos de trabalho, que exigissem 
investimentos, visto que a insegurança nos recebimentos, fez com a gestão 
pelo conservadorismo, para que não houvesse atrasos em folha de pagamento, nem 
nos pagamentos de fornecedores que já tives
situação que causou impactos na capacidade de produção do hospital e por 
conseqüência, no desempenho registrado ao longo dos períodos de avaliação.

Internações cirúrgicas e clínicas

 A partir do mês de setembro a produção relacionada 
âmbito geral apresentaram viés de queda ao longo do quadrimestre. O principal 
aspecto que influenciou nesse resultado, foi o trabalho realizado quanto ao 
faturamento hospitalar. À medida que as taxas de faturamento foram aumentando, 
chegando a ficar acima dos 80% (faturamento dentro da mesma competência) foi
se eliminando o atraso com faturamento relac
valor apurado corresponde ao processamento das internações no período, a 
produção apresentou números mais altos nos meses de junho a agosto
acúmulo de processamento atingiu seu pico
faturamento hospitalar, o hospital está processando praticamente todos os 
instrumentos dentro da competência, ocasionando uma falsa diminuição de 
desempenho. Percebe-se também que nos meses de novembro e dezembro a 
tendência é de queda na produção motivada prin
a aproximação do fim do a
dos usuários e colaboradores.

Abaixo, os gráficos com os resultados mês a mês das internações clínicas e 
cirúrgicas no 3º quadrimestre

877

800

Set

Internações cirúrgicas
(Setembro a Dezembro)
Fonte: SIH/DATASUS*
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no recebimento regular dos repasses financeiros inviabilizou ações de atualização 
do parque tecnológico e mudanças nos processos de trabalho, que exigissem 
investimentos, visto que a insegurança nos recebimentos, fez com a gestão 
pelo conservadorismo, para que não houvesse atrasos em folha de pagamento, nem 
nos pagamentos de fornecedores que já tivessem relação comercial com o IHB, 
situação que causou impactos na capacidade de produção do hospital e por 

empenho registrado ao longo dos períodos de avaliação.

Internações cirúrgicas e clínicas  

A partir do mês de setembro a produção relacionada a internações em 
âmbito geral apresentaram viés de queda ao longo do quadrimestre. O principal 

iou nesse resultado, foi o trabalho realizado quanto ao 
À medida que as taxas de faturamento foram aumentando, 

chegando a ficar acima dos 80% (faturamento dentro da mesma competência) foi
se eliminando o atraso com faturamento relacionado aos meses anteriores. Como o 
valor apurado corresponde ao processamento das internações no período, a 
produção apresentou números mais altos nos meses de junho a agosto
acúmulo de processamento atingiu seu pico. Com a melhoria do tempo de 

amento hospitalar, o hospital está processando praticamente todos os 
instrumentos dentro da competência, ocasionando uma falsa diminuição de 

se também que nos meses de novembro e dezembro a 
tendência é de queda na produção motivada principalmente pela sazonalidade 

fim do ano, período de menor demanda dos pacientes, e férias 
dos usuários e colaboradores. 

Abaixo, os gráficos com os resultados mês a mês das internações clínicas e 
quadrimestre: 

748
489 383

800 800 800

Out Nov Dez

Internações cirúrgicas
(Setembro a Dezembro)
Fonte: SIH/DATASUS*

Internações cirúrgicas Meta
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ações de atualização 
do parque tecnológico e mudanças nos processos de trabalho, que exigissem 
investimentos, visto que a insegurança nos recebimentos, fez com a gestão optasse 
pelo conservadorismo, para que não houvesse atrasos em folha de pagamento, nem 

sem relação comercial com o IHB, 
situação que causou impactos na capacidade de produção do hospital e por 

empenho registrado ao longo dos períodos de avaliação. 

internações em 
âmbito geral apresentaram viés de queda ao longo do quadrimestre. O principal 

iou nesse resultado, foi o trabalho realizado quanto ao 
À medida que as taxas de faturamento foram aumentando, 

chegando a ficar acima dos 80% (faturamento dentro da mesma competência) foi-
meses anteriores. Como o 

valor apurado corresponde ao processamento das internações no período, a 
produção apresentou números mais altos nos meses de junho a agosto cujo 

. Com a melhoria do tempo de 
amento hospitalar, o hospital está processando praticamente todos os 

instrumentos dentro da competência, ocasionando uma falsa diminuição de 
se também que nos meses de novembro e dezembro a 

cipalmente pela sazonalidade com 
o, período de menor demanda dos pacientes, e férias 

Abaixo, os gráficos com os resultados mês a mês das internações clínicas e 
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*até o momento da produção do relatório a base 
aqui apresentado é uma

*até o momento da produção do relatóri
aqui apresentado é uma

 

Metas de produção cirúrgica

Cirurgias programadas  

 A produção de ciru
que permitiu bater a meta linear prevista nos meses de setembro a novembro
mês de dezembro a produção f
acontecia desde julho, podendo ser justificada pel
dos períodos comumente utilizados para férias
vezes o próprio pacientes opta por não realizar nos períodos festivos
média no período foi de 503 cirurgias

Os resultados relativos ao 3

1406

1304

Set

Internações clínicas
(Setembro a Dezembro)
Fonte: SIH/DATASUS*
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momento da produção do relatório a base oficial de dezembro ainda não havia sido publicada, razão pelos qua
é uma projeção baseada na produção informada via sistema de gestão hospitalar

até o momento da produção do relatório a base oficial de dezembro ainda não havia sido publicada, razão pelos qua
é uma projeção baseada na produção informada via sistema de gestão hospitalar

Metas de produção cirúrgica  

 

A produção de cirurgias programadas alcançou um patamar de estabilidade 
que permitiu bater a meta linear prevista nos meses de setembro a novembro
mês de dezembro a produção ficou abaixo das 500 cirurgias/mês, o que não 

, podendo ser justificada pelas festas de fim de ano e inícios 
dos períodos comumente utilizados para férias, visto que essas cirurgias muitas 
vezes o próprio pacientes opta por não realizar nos períodos festivos
média no período foi de 503 cirurgias programadas/mês. 

sultados relativos ao 3º quadrimestre estão representados no gráfico

1293

733 711

1304 1304 1304

Out Nov Dez

Internações clínicas
(Setembro a Dezembro)
Fonte: SIH/DATASUS*

Internações clínicas Meta
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ainda não havia sido publicada, razão pelos qual o resultado 
baseada na produção informada via sistema de gestão hospitalar 

 

ainda não havia sido publicada, razão pelos qual o resultado 
baseada na produção informada via sistema de gestão hospitalar 

rgias programadas alcançou um patamar de estabilidade 
que permitiu bater a meta linear prevista nos meses de setembro a novembro. No 

icou abaixo das 500 cirurgias/mês, o que não 
as festas de fim de ano e inícios 

, visto que essas cirurgias muitas 
vezes o próprio pacientes opta por não realizar nos períodos festivos. A produção 

º quadrimestre estão representados no gráfico abaixo: 

711

1304

Dez



 

 3º Relatório Quadrimestral de Avaliação do Contrato de Gestão

 

Cirurgias não-programadas 

A produção relacionada às cirurgias não programadas, 
no contrato de gestão1, embora não seja uma meta propriamente dita, compõe a
meta de produção total de cirurgias realizadas no hospital. Dada a característica de 
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 cirúrgico do hospital

Durante o 3º quadrimestre
de um pico inferior de 293 cirurgias (outubro) a um maior pico em novembro (335 
cirurgias).Ao longo do quadrimestre
urgência (não programadas)

Os resultados relativos ao 
abaixo: 

                                                          

1O contrato de Gestão aponta que a meta traçada, neste caso, caracteriza
referência de produção, do que uma meta propriamente
necessitarem de cirurgias não programadas deverão ser atendidos, podendo esta demanda ser maior ou menor 
que o valor de referência aqui apontado.

548

447

Set

Cirurgias programadas
(Setembro e Dezembro)
Fonte: Trakcare
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programadas  

A produção relacionada às cirurgias não programadas, conforme salientado 
, 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 

emergencial devem ser realizadas pelo IHBDF 
gias não programadas é um importante referencial

comportamento do bloco cirúrgico do hospital.  

º quadrimestre, o comportamento da produção cirúrgica 
de um pico inferior de 293 cirurgias (outubro) a um maior pico em novembro (335 
irurgias).Ao longo do quadrimestre, foram realizadas um total de 1.241 cirurgias de 

urgência (não programadas) 

Os resultados relativos ao 3º quadrimestre estão representados no gráfico 

                   

O contrato de Gestão aponta que a meta traçada, neste caso, caracteriza-se mais como um valor
referência de produção, do que uma meta propriamente dita, já que todos os pacientes recebidos pelo IHBDF que 
necessitarem de cirurgias não programadas deverão ser atendidos, podendo esta demanda ser maior ou menor 
que o valor de referência aqui apontado. 

537 504 422

447 447 447

Out Nov Dez

Cirurgias programadas
(Setembro e Dezembro)

Cirurgias programadas Meta
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conforme salientado 
, 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 
importante referencial para o 

o da produção cirúrgica variou 
de um pico inferior de 293 cirurgias (outubro) a um maior pico em novembro (335 

241 cirurgias de 

º quadrimestre estão representados no gráfico 

se mais como um valor-base, de 
dita, já que todos os pacientes recebidos pelo IHBDF que 

necessitarem de cirurgias não programadas deverão ser atendidos, podendo esta demanda ser maior ou menor 

422

447

Dez
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Cirurgias totais  

 A soma das produções de cirurgias program
representa o total de cirurgias a serem realizadas no ano de 2018. 
detalhado anteriormente, a produção relativa 
depende da demanda de urgências recebidas pelo hospital
espera um número maior de cirurgias programadas em relação às 
resultado que desde o final do 1º quadrimestre
pelo Instituto. A produção cirúrgica do hospital
2º quadrimestre e uma consolidação nos últimos quatro meses do ano,
acima da casa das oitocentas
queda no mês de dezembro
cirurgias programadas que em dezembro, 

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

314

348

Set

Cirurgias não programadas
(Setembro a Dezembro)
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. 
detalhado anteriormente, a produção relativa às cirurgias não programadas

de urgências recebidas pelo hospital, razão pela qual se 
um número maior de cirurgias programadas em relação às 

que desde o final do 1º quadrimestre se confirma como padrão atingido 
produção cirúrgica do hospital apresentou salto de desempenho no 

consolidação nos últimos quatro meses do ano,
oitocentas cirurgias de setembro a novembro, 

queda no mês de dezembro (721 cirurgias), em sua maior parte na demanda de 
cirurgias programadas que em dezembro, apresentou ligeira queda. 

do total de cirurgias realizadas no 3º quadrimestre estão 
representados no gráfico abaixo: 

293

335

299

348 348 348

Out Nov Dez

Cirurgias não programadas
(Setembro a Dezembro)

Cirurgias não programadas Meta
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adas e não programadas 
representa o total de cirurgias a serem realizadas no ano de 2018. Conforme já 

às cirurgias não programadas 
razão pela qual se 

um número maior de cirurgias programadas em relação às de urgência, 
se confirma como padrão atingido 

apresentou salto de desempenho no 
consolidação nos últimos quatro meses do ano, sempre 

de setembro a novembro, com pequena 
, em sua maior parte na demanda de 

 

º quadrimestre estão 
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Metas de produção ambulatorial

Consultas de nível superior na atenção especializada 

Apesar do viés de queda, apresentado no último quadr
registrou resultado sempre acima da meta linear traçada. A queda da produção era 
esperada por tratar-se de comportamento já observado no ano anterior
especial, nos dois últimos meses do ano, a sazonalidade tende a interferir 
resultados avaliados.A seguir, dados da produção no período avaliado:

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

A quantidade de consultas de profissionais de nível superior na atenção 
especializada registrou um total de 11.977 consultas no 3º quadrimestre.

 

862

773

Set

Cirurgias (total)
(Setembro a Dezembro)
Fonte: Trakcare

3.468

2.501

Set

Consultas de profissionais de nível superior
(Setembro a Dezembro)
Fonte: SIA/DATASUS*

Consultas de profissionais de nível superiorna atenção especializada

Meta
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Metas de produção ambulatorial  

Consultas de nível superior na atenção especializada  

Apesar do viés de queda, apresentado no último quadrimestre, a produção 
registrou resultado sempre acima da meta linear traçada. A queda da produção era 

se de comportamento já observado no ano anterior
especial, nos dois últimos meses do ano, a sazonalidade tende a interferir 

seguir, dados da produção no período avaliado:

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

A quantidade de consultas de profissionais de nível superior na atenção 
registrou um total de 11.977 consultas no 3º quadrimestre.

830 839

721

773 773 773

Out Nov Dez
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imestre, a produção 
registrou resultado sempre acima da meta linear traçada. A queda da produção era 

se de comportamento já observado no ano anterior (2017). Em 
especial, nos dois últimos meses do ano, a sazonalidade tende a interferir nos 

seguir, dados da produção no período avaliado: 

 

ainda não havia sido publicada, razão pelos quais o resultado 
o informada via sistema de gestão hospitalar 

A quantidade de consultas de profissionais de nível superior na atenção 
registrou um total de 11.977 consultas no 3º quadrimestre. 
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Consultas médicas na atenção especializada 

O número de consultas
apresentando resultados 
queda esperada com a chegada do fim do ano nos meses de novembro e 
dezembro. Conforme já diagnosticado e descrito no 2º relatório
dificuldades quanto à má 
hospitalar que apresenta inconsistências nos relatórios de produção
quedas de acesso, acaba comprometendo a capacidade de avaliar as informações e 
atuar de forma ágil na gestão das clínicas e de forma a garantir os resultados 
esperados, interferindo nos números. 

Para tal o IHB está implantando novos processos de marcação de consultas, 
novo sistema de gestão hospitalar mais eficiente e ainda, em parcer
da SES/DF, realizando extrações de relatório da base de dados do sistema de forma 
a avaliar se todos os profissionais médicos estão alterando adequadamente os 
status das consultas de forma a registrar que o paciente se apresentou e a consult
foi realizada.  Abaixo, resultado da produção registrada no período:

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

 

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

O comportamento da produção de procedimentos de média e alta 
complexidade durante o último quadrimestre apresentou uma estabilização em 
patamares bem abaixo da produção ao longo do a
dezembro, porém, a produção registrou uma média de cerca de 85.000 
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Consultas médicas na atenção especializada  

O número de consultas médicas mostrou oscilação no período de avaliação 
apresentando resultados acima das19.000 consultas (em setembro e outubro
queda esperada com a chegada do fim do ano nos meses de novembro e 

Conforme já diagnosticado e descrito no 2º relatório quadrimestral, a
à má utilização e disponibilidade do sistema de gestão 

hospitalar que apresenta inconsistências nos relatórios de produção
, acaba comprometendo a capacidade de avaliar as informações e 

uar de forma ágil na gestão das clínicas e de forma a garantir os resultados 
, interferindo nos números.  

Para tal o IHB está implantando novos processos de marcação de consultas, 
novo sistema de gestão hospitalar mais eficiente e ainda, em parcer
da SES/DF, realizando extrações de relatório da base de dados do sistema de forma 
a avaliar se todos os profissionais médicos estão alterando adequadamente os 
status das consultas de forma a registrar que o paciente se apresentou e a consult

Abaixo, resultado da produção registrada no período: 

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

Procedimentos de média e alta complexidade (MAC) e Procedimentos 

O comportamento da produção de procedimentos de média e alta 
complexidade durante o último quadrimestre apresentou uma estabilização em 
patamares bem abaixo da produção ao longo do ano. A previsão é de retomada em 
dezembro, porém, a produção registrou uma média de cerca de 85.000 
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médicas mostrou oscilação no período de avaliação 
em setembro e outubro) e 

queda esperada com a chegada do fim do ano nos meses de novembro e 
quadrimestral, as 

do sistema de gestão 
hospitalar que apresenta inconsistências nos relatórios de produção e sucessivas 

, acaba comprometendo a capacidade de avaliar as informações e 
uar de forma ágil na gestão das clínicas e de forma a garantir os resultados 

Para tal o IHB está implantando novos processos de marcação de consultas, 
novo sistema de gestão hospitalar mais eficiente e ainda, em parceria com a CTINF 
da SES/DF, realizando extrações de relatório da base de dados do sistema de forma 
a avaliar se todos os profissionais médicos estão alterando adequadamente os 
status das consultas de forma a registrar que o paciente se apresentou e a consulta 

 

 

ainda não havia sido publicada, razão pelos quais o resultado 
nformada via sistema de gestão hospitalar 

Procedimentos de média e alta complexidade (MAC) e Procedimentos 

O comportamento da produção de procedimentos de média e alta 
complexidade durante o último quadrimestre apresentou uma estabilização em 

A previsão é de retomada em 
dezembro, porém, a produção registrou uma média de cerca de 85.000 
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procedimentos entre os meses de setembro e novembro contra média de cerca de 
215.000 procedimentos no quadrimes
com os procedimentos cirúrgicos
média de 2.041 no 2º quadrimestre. 

Ao final do mês de outubro, após análises dos indicadores de produção do 
hospital, foi criado um grupo d
da baixa na produção de procedimentos, com foco em procedimentos cirúrgicos, 
números que não estariam compatíveis com o necessário para o atingimento da 
meta ao longo do ano. O grupo de trabalho realizou 
forma a garantir uma avaliação correta e embasada das razões pelo qual a 
produção não estaria adequada. Formado por profissionais de diversas áreas 
(faturamento, medição de resultados, assistência à saúde, ensino e pesquisa e 
tecnologia da informação), o grupo deliberou e decidiu inicialmente detalhar os 
números de produção do indicador ao longo de toda a série histórica (2008 até 
2018) do hospital que indicou variabilidade da produção 
pico de menor desempenho em 2015 (gráfico a seguir). 

*até o momento da produção do relatório a base 
resultado de 2018 aqui apresentado

A análise da base histórica indicou primeiramente que a meta pactuada foi 
baseada em um resultado obtido no ano de 2016 (49.428) ao qual houve acréscimo 
de 10% por ser no ano citado, o melhor resultado não só dos últimos 
desde 2008. Outro indicativo da análise realizada neste caso é de que em 2015 o 
resultado foi o pior da série histórica do hospital, uma produção cerca de 1000% 
inferior ao ano de 2016. Ambos os resultados são considerados 
qual não deveriam ser utilizados enquanto referência para a definição da meta, 
sendo mais adequado no caso, usar as médias dos últimos 
estabelecer uma meta realista, porém desafiadora.
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26.351
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Procedimentos cirúrgicos
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procedimentos entre os meses de setembro e novembro contra média de cerca de 
215.000 procedimentos no quadrimestre anterior.O mesmo comportamento ocorre 
com os procedimentos cirúrgicos com média de 668 procedimentos mês contra 
média de 2.041 no 2º quadrimestre.  

Ao final do mês de outubro, após análises dos indicadores de produção do 
hospital, foi criado um grupo de trabalho específico de modo a verificar as razões 
da baixa na produção de procedimentos, com foco em procedimentos cirúrgicos, 
números que não estariam compatíveis com o necessário para o atingimento da 

O grupo de trabalho realizou estudo da produção citada, de 
forma a garantir uma avaliação correta e embasada das razões pelo qual a 
produção não estaria adequada. Formado por profissionais de diversas áreas 
(faturamento, medição de resultados, assistência à saúde, ensino e pesquisa e 
tecnologia da informação), o grupo deliberou e decidiu inicialmente detalhar os 
números de produção do indicador ao longo de toda a série histórica (2008 até 
2018) do hospital que indicou variabilidade da produção ao longo do período com 

mpenho em 2015 (gráfico a seguir).  

*até o momento da produção do relatório a base oficial de dezembro de 2018 ainda não haviam sido publicada, razão pelos qua
aqui apresentado,é uma projeção baseadas na produção informada via sistema de gestão hospitalar

A análise da base histórica indicou primeiramente que a meta pactuada foi 
baseada em um resultado obtido no ano de 2016 (49.428) ao qual houve acréscimo 
de 10% por ser no ano citado, o melhor resultado não só dos últimos 
desde 2008. Outro indicativo da análise realizada neste caso é de que em 2015 o 
resultado foi o pior da série histórica do hospital, uma produção cerca de 1000% 
inferior ao ano de 2016. Ambos os resultados são considerados outliers

deveriam ser utilizados enquanto referência para a definição da meta, 
sendo mais adequado no caso, usar as médias dos últimos três anos de forma a 
estabelecer uma meta realista, porém desafiadora. 
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procedimentos entre os meses de setembro e novembro contra média de cerca de 
O mesmo comportamento ocorre 
668 procedimentos mês contra 

Ao final do mês de outubro, após análises dos indicadores de produção do 
e trabalho específico de modo a verificar as razões 

da baixa na produção de procedimentos, com foco em procedimentos cirúrgicos, 
números que não estariam compatíveis com o necessário para o atingimento da 

estudo da produção citada, de 
forma a garantir uma avaliação correta e embasada das razões pelo qual a 
produção não estaria adequada. Formado por profissionais de diversas áreas 
(faturamento, medição de resultados, assistência à saúde, ensino e pesquisa e 
tecnologia da informação), o grupo deliberou e decidiu inicialmente detalhar os 
números de produção do indicador ao longo de toda a série histórica (2008 até 

o longo do período com 

 

ainda não haviam sido publicada, razão pelos qual o 
a de gestão hospitalar 

A análise da base histórica indicou primeiramente que a meta pactuada foi 
baseada em um resultado obtido no ano de 2016 (49.428) ao qual houve acréscimo 
de 10% por ser no ano citado, o melhor resultado não só dos últimos três anos, mas 
desde 2008. Outro indicativo da análise realizada neste caso é de que em 2015 o 
resultado foi o pior da série histórica do hospital, uma produção cerca de 1000% 

outliers, razão pela 
deveriam ser utilizados enquanto referência para a definição da meta, 

anos de forma a 
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Após esse levantamento, o grupo focou os trabalhos no detal
tipos de procedimentos ao longo dos anos, de forma 
da produção e identificar os motivos da variabilidade do número. A análise dos 
registros teve foco nos procedimentos que mais registraram produção no período
sendo eles em sua maioria
compatíveis com a produção não só do hospital
um todo. Os procedimentos 
ponto lacrimal e retirada de

O volume registrado nesses casos no 
maiores do que os registrados em outros hospitais 
Norte – HRAN, a exemplo, não registrou nenhuma ocorrên
lacrimal desde 2008). Inicialmente se presumiu que seria um err
procedimentos, mas a análise indica que 
resultados ao longo dos anos foram sendo detalhados, descobriu
comportamento da produção, com exceção do ano de 2015, se repete desde o início 
da série histórica do hospital, indica
processamento são os mesmo

Total 2015

Variabilidade dos principais procedimento cirúrgicos  
2018 (até outubro). 
Fonte: DATASUS

0405050259 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CORNEA
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0404010270 REMOCAO DE CERUMEN DE CONDUTO AUDITIVO EXTERNO UNI / BILATERAL
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO
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Após esse levantamento, o grupo focou os trabalhos no detal
tipos de procedimentos ao longo dos anos, de forma a verificar o comportamento 
da produção e identificar os motivos da variabilidade do número. A análise dos 
registros teve foco nos procedimentos que mais registraram produção no período

eles em sua maioria. Indicou ainda que os números informados não são 
compatíveis com a produção não só do hospital, mas da rede de saúde do DF

. Os procedimentos oftalmológicos são destaque, em especial a
ponto lacrimal e retirada de corpo estranho da córnea (gráficos a seguir). 

O volume registrado nesses casos no Hospital de Base desde 2015 são muito 
maiores do que os registrados em outros hospitais (o Hospital Regional da Asa 

HRAN, a exemplo, não registrou nenhuma ocorrência de oclusão de pontos 
. Inicialmente se presumiu que seria um erro de registro dos 

mas a análise indica que essa não é a única razão. Conforme os 
resultados ao longo dos anos foram sendo detalhados, descobriu
comportamento da produção, com exceção do ano de 2015, se repete desde o início 
da série histórica do hospital, indicando que os procedimentos de registro e 
processamento são os mesmos desde 2008 (gráfico a seguir). 
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Após esse levantamento, o grupo focou os trabalhos no detalhamento dos 
verificar o comportamento 

da produção e identificar os motivos da variabilidade do número. A análise dos 
registros teve foco nos procedimentos que mais registraram produção no período, 

que os números informados não são 
de saúde do DF como 

em especial a oclusão de 
corpo estranho da córnea (gráficos a seguir).  
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resultados ao longo dos anos foram sendo detalhados, descobriu-se que o 
comportamento da produção, com exceção do ano de 2015, se repete desde o início 

do que os procedimentos de registro e 
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O grupo então visitou as unidades de a
ambulatório de forma a avaliar se no momento do registro das informações poderia 
haver algum processo equivocado ou duplicado. Durante a visita não foi identificado 
nenhuma inconsistência no momento do registro das informações
sugerir que o volume de procedimentos constantes na base de dados viesse de 
registros na ponta do processo.

Decidiu-se então, analisar as bases de dados do sistema de informações 
Trakcare na tentativa de rastrear a origem dos números citado
processos internos do sistema podem estar, equivocadamente, apontando 
procedimentos para os códigos de registro incorretos. A resposta obtida foi que o 
faturamento foi lançado manualmente através dos dados recebidos do antigo 
núcleo de estatística. Ao analisar o processo de faturamento, foi confirmado que 
esses lançamentos foram feitos provenientes dos dados estatísticos enviados, 
através da análise individual dos procedimentos realizados dentro das guias de 
atendimento de emergência (GAE´s
estatística mensal que servia de embasamento para os lançamentos de 
faturamento. Após a mudança dos processos de registro e
profissionais a outras unidades da SES, os números apresentaram as quedas 
visualizadas na produção 
sistema, diminuição de registros manuais e auditoria da produção pelo faturamento 
elimina registros inconsistentes, trazendo 
hospital. O estudo foi informado nas reuniões de acompanhamento do contrato de 
forma a permitir a reavaliação da meta de procedimentos cirúrgicos.
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2017. 
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visitou as unidades de atendimento de oftalmologia
ambulatório de forma a avaliar se no momento do registro das informações poderia 
haver algum processo equivocado ou duplicado. Durante a visita não foi identificado 
nenhuma inconsistência no momento do registro das informações
sugerir que o volume de procedimentos constantes na base de dados viesse de 
registros na ponta do processo. 

se então, analisar as bases de dados do sistema de informações 
na tentativa de rastrear a origem dos números citados e

processos internos do sistema podem estar, equivocadamente, apontando 
procedimentos para os códigos de registro incorretos. A resposta obtida foi que o 
faturamento foi lançado manualmente através dos dados recebidos do antigo 

atística. Ao analisar o processo de faturamento, foi confirmado que 
esses lançamentos foram feitos provenientes dos dados estatísticos enviados, 
através da análise individual dos procedimentos realizados dentro das guias de 
atendimento de emergência (GAE´s) onde eram equivocadamente lançados na 
estatística mensal que servia de embasamento para os lançamentos de 
faturamento. Após a mudança dos processos de registro e da devolução de 

outras unidades da SES, os números apresentaram as quedas 
sualizadas na produção pois atualmente, o processo de avaliação dos registros de 

sistema, diminuição de registros manuais e auditoria da produção pelo faturamento 
elimina registros inconsistentes, trazendo números mais realistas à produção do 

studo foi informado nas reuniões de acompanhamento do contrato de 
forma a permitir a reavaliação da meta de procedimentos cirúrgicos.
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oftalmologia no 
ambulatório de forma a avaliar se no momento do registro das informações poderia 
haver algum processo equivocado ou duplicado. Durante a visita não foi identificado 
nenhuma inconsistência no momento do registro das informações que pudesse 
sugerir que o volume de procedimentos constantes na base de dados viesse de 

se então, analisar as bases de dados do sistema de informações 
e verificar se os 

processos internos do sistema podem estar, equivocadamente, apontando 
procedimentos para os códigos de registro incorretos. A resposta obtida foi que o 
faturamento foi lançado manualmente através dos dados recebidos do antigo 

atística. Ao analisar o processo de faturamento, foi confirmado que 
esses lançamentos foram feitos provenientes dos dados estatísticos enviados, 
através da análise individual dos procedimentos realizados dentro das guias de 

eram equivocadamente lançados na 
estatística mensal que servia de embasamento para os lançamentos de 

da devolução de 
outras unidades da SES, os números apresentaram as quedas 

atualmente, o processo de avaliação dos registros de 
sistema, diminuição de registros manuais e auditoria da produção pelo faturamento 

números mais realistas à produção do 
studo foi informado nas reuniões de acompanhamento do contrato de 

forma a permitir a reavaliação da meta de procedimentos cirúrgicos. 
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Abaixo, seguem os números da produção para procedimentos MAC e 
cirúrgicos no terceiro quadrimestre:

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

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

Metas de produção de urgência

A produção na urgência
por mês no 3º quadrimestre
do ano). A média de atendimentos mês é superior às médias do 1º e do 2º 
quadrimestres, denotando aumento de procura aos serviços de urgência do IHB no 
período. O aumento da produção é justificado pela característica de porta aberta 24 
horas no hospital para os atendimentos de urgência e, ainda, pela situação atual da 
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seguem os números da produção para procedimentos MAC e 
o quadrimestre: 

rodução do relatório a base oficial de dezembro ainda não havia sido publicada, razão pelos quais o resultado 
 projeção baseadas na produção informada via sistema de gestão hospitalar

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

Metas de produção de urgência 

urgência do IHB registrou uma média de 21.763
quadrimestre, com maior pico em setembro (25.112, maior resultado 

A média de atendimentos mês é superior às médias do 1º e do 2º 
quadrimestres, denotando aumento de procura aos serviços de urgência do IHB no 
período. O aumento da produção é justificado pela característica de porta aberta 24 
horas no hospital para os atendimentos de urgência e, ainda, pela situação atual da 
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seguem os números da produção para procedimentos MAC e 

 

ainda não havia sido publicada, razão pelos quais o resultado 
na produção informada via sistema de gestão hospitalar 

 

ainda não havia sido publicada, razão pelos quais o resultado 
na produção informada via sistema de gestão hospitalar 

21.763 atendimentos 
112, maior resultado 

A média de atendimentos mês é superior às médias do 1º e do 2º 
quadrimestres, denotando aumento de procura aos serviços de urgência do IHB no 
período. O aumento da produção é justificado pela característica de porta aberta 24 
horas no hospital para os atendimentos de urgência e, ainda, pela situação atual da 
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rede de saúde pública do Distrito Federal que passa por momento de grandes 
dificuldades de abastecimentos de insumos, disponibilidade de equipamentos e de 
pessoal para atendimentos à população o que acaba por sobrecarregar os serviços 
do Instituto, aumentando a quantidade de pessoas no pronto socorro à procura de 
atendimento. O IHB acaba por 
atendimentos em suas cidades.

Os 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 
aqui apresentado é uma 

 

Metas de desempenho

O processo de geração e coleta de informações para geração dos 
indicadores de desempenho permite hoje avaliar cenários e definir ações de forma 
mais segura e eficiente. Ainda há desafios para a medição de alguns indicadores 
esperados para o ano de 2018, pois ainda há dificuldade de geração adequada de 
alguns dados. Espera-se que com a implantação do novo sistema de gestão 
hospitalar em 2019, o IHB possa automatizar a geração, coleta e das informações 
permitindo ainda mais controle e monitoramento das metas qualitativas do hospital.

Taxa de ocupação hospitalar 

A meta pactuada no Contrato de Gestão 
a 86% de ocupação. Ao longo do 
capacidade máxima, chegando a 96% de 
demanda pelos serviços da rede pública

25.112

17.204

Set

Atendimentos de urgência
(Setembro a Dezembro)
Fonte: SIA/DATASUS*

Atendimentos de urgência na atenção especializada
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rede de saúde pública do Distrito Federal que passa por momento de grandes 
de abastecimentos de insumos, disponibilidade de equipamentos e de 

pessoal para atendimentos à população o que acaba por sobrecarregar os serviços 
do Instituto, aumentando a quantidade de pessoas no pronto socorro à procura de 
atendimento. O IHB acaba por ser o último refúgio daqueles que não conseguiram 
atendimentos em suas cidades. 

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 dezembro ainda não havia sido publicada, razão pelos quais o resultado 
 projeção baseadas na produção informada via sistema de gestão hospitalar

Metas de desempenho  

O processo de geração e coleta de informações para geração dos 
dores de desempenho permite hoje avaliar cenários e definir ações de forma 

mais segura e eficiente. Ainda há desafios para a medição de alguns indicadores 
esperados para o ano de 2018, pois ainda há dificuldade de geração adequada de 

e que com a implantação do novo sistema de gestão 
hospitalar em 2019, o IHB possa automatizar a geração, coleta e das informações 
permitindo ainda mais controle e monitoramento das metas qualitativas do hospital.

Taxa de ocupação hospitalar (TOH) 

ctuada no Contrato de Gestão para a TOH foi de uma taxa superior 
Ao longo do 3º quadrimestre que o hospital operou em sua 

capacidade máxima, chegando a 96% de ocupação em outubro evidenciando alta 
demanda pelos serviços da rede pública. A queda apresentada nos meses de 

17.743
19.961

24.235

17.204 17.204 17.204

Out Nov Dez

Atendimentos de urgência
(Setembro a Dezembro)
Fonte: SIA/DATASUS*

Atendimentos de urgência na atenção especializada Meta
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rede de saúde pública do Distrito Federal que passa por momento de grandes 
de abastecimentos de insumos, disponibilidade de equipamentos e de 

pessoal para atendimentos à população o que acaba por sobrecarregar os serviços 
do Instituto, aumentando a quantidade de pessoas no pronto socorro à procura de 

ser o último refúgio daqueles que não conseguiram 

resultados da produção de atendimentos de emergência no segundo 

 

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

O processo de geração e coleta de informações para geração dos 
dores de desempenho permite hoje avaliar cenários e definir ações de forma 

mais segura e eficiente. Ainda há desafios para a medição de alguns indicadores 
esperados para o ano de 2018, pois ainda há dificuldade de geração adequada de 

e que com a implantação do novo sistema de gestão 
hospitalar em 2019, o IHB possa automatizar a geração, coleta e das informações 
permitindo ainda mais controle e monitoramento das metas qualitativas do hospital. 

foi de uma taxa superior 
quadrimestre que o hospital operou em sua 

outubro evidenciando alta 
A queda apresentada nos meses de 

24.235

17.204

Dez

Meta
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novembro e dezembro se dá pela transferência gradual a partir de setembro da 
unidade de pediatria para o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB). Os 
leitos operacionais da unidade não são considerados bloqueados,
operacionais, ainda que momentaneamente passem por pequenas reformas no 
andar adaptado ao tratamento pediátrico para que estejam disponíveis para a 
utilização pelo hospital. O desempenho esteve constantemente acima da meta no 
período.  

Os números registrados 
apresentados no gráfico abaixo:

Média de Permanência Hospitalar 

A Média de Permanência Hospitalar (MPH) no período
sempre em acordo com a meta estabelecida, na casa dos 1
indicando que o hospital conseguiu melhorias na prestação do serviço e na 
renovação de seus leitos de forma mais adequada. Além disso, as taxas de 
suspensão de cirurgias sofreram ligeira queda impactando também no tempo de 
permanência dos pacientes na internação. 
no gráfico a seguir: 

94%

86%

Set

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

Taxa de Ocupação Hospitalar
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novembro e dezembro se dá pela transferência gradual a partir de setembro da 
unidade de pediatria para o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB). Os 
leitos operacionais da unidade não são considerados bloqueados,
operacionais, ainda que momentaneamente passem por pequenas reformas no 
andar adaptado ao tratamento pediátrico para que estejam disponíveis para a 
utilização pelo hospital. O desempenho esteve constantemente acima da meta no 

registrados nos meses de setembro a dezembro
gráfico abaixo: 

Média de Permanência Hospitalar (MPH) 

A Média de Permanência Hospitalar (MPH) no período apresentou 
sempre em acordo com a meta estabelecida, na casa dos 12 dias de permanência, 

do que o hospital conseguiu melhorias na prestação do serviço e na 
renovação de seus leitos de forma mais adequada. Além disso, as taxas de 
suspensão de cirurgias sofreram ligeira queda impactando também no tempo de 

a dos pacientes na internação. Os números registrados estão presentes 

96,40%

87%
83%

86% 86% 86%

Out Nov Dez

Taxa de ocupação hospitalar (T.O.H.)
(Setembro a Dezembro)

Taxa de Ocupação Hospitalar Meta ( > 86%)

31 

novembro e dezembro se dá pela transferência gradual a partir de setembro da 
unidade de pediatria para o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB). Os 
leitos operacionais da unidade não são considerados bloqueados, pois estavam 
operacionais, ainda que momentaneamente passem por pequenas reformas no 
andar adaptado ao tratamento pediátrico para que estejam disponíveis para a 
utilização pelo hospital. O desempenho esteve constantemente acima da meta no 

setembro a dezembro estão 

 

apresentou resultados 
2 dias de permanência, 

do que o hospital conseguiu melhorias na prestação do serviço e na 
renovação de seus leitos de forma mais adequada. Além disso, as taxas de 
suspensão de cirurgias sofreram ligeira queda impactando também no tempo de 

estão presentes 

83%

86%

Dez
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Índice de Intervalo de Substituição

Por ser uma medida que relaciona 
permanência, é um indicador que tem a tendência de so
suas variáveis sofra alterações, como foi o caso da taxa de ocupação
quadrimestre e início do 3º.
pela mudança da pediatria para o HCB, o indicador se aproximou do 
dias.  

Índice de Renovação de Leitos Hospitalares

O giro de leitos
comportamento estável, sempre acima
em outubro (2,4), melhor resultado do ano, indicand

12,8

14

Set

Média de Permanência Hospitalar 
(M.P.H.)
(Setembro a Dezembro)
Fonte: GAR IHB

Média de permanência hospitalar (dias)

0,81

2

Set

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

Índice de intervalo de substituição
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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
quadrimestre e início do 3º. Por isso, com a queda da taxa de ocupação, motivada 
pela mudança da pediatria para o HCB, o indicador se aproximou do 

Índice de Renovação de Leitos Hospitalares 

giro de leitos no hospital no segundo quadrimestre manteve 
, sempre acima de dois pacientes/leito por mês

em outubro (2,4), melhor resultado do ano, indicando que o hospital esteve em 

12,3 12,2 12,7

14 14 14

Out Nov Dez

Média de Permanência Hospitalar 

(Setembro a Dezembro)

Média de permanência hospitalar (dias) Meta (< 14 dias)

0,45
1,89 2

2 2 2

Out Nov Dez

Índice de Intervalo de Substituição 

(Setembro a Dezembro)

Índice de intervalo de substituição Meta ( < 2 dias)
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a taxa de ocupação com a média de 
frer impacto caso uma de 

suas variáveis sofra alterações, como foi o caso da taxa de ocupação ao longo do 2º 
com a queda da taxa de ocupação, motivada 

pela mudança da pediatria para o HCB, o indicador se aproximou do resultado de 2 

 

no hospital no segundo quadrimestre manteve 
pacientes/leito por mês com pico 

o que o hospital esteve em 

12,7

Dez

Meta (< 14 dias)
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plena operação com substituição rápida de leitos, giro dos mesmos, média de 
permanência nos menores patamares do ano e ocupação alta. A consolidação 
indica também que com a permanên
que o IRLH supere patamares da 
considerado a melhor capacidade de resposta à renovação de leitos possível com 
as variáveis apresentadas.
seria necessária uma média de permanência inferior a 10 dias.

Os números registrados no período estão expostos no gráfico a seguir:

 

Taxa de Absenteísmo 

A Taxa mensal de absenteísmo 
média ao longo do ano na casa dos 6%.Cabe reiterar que p
não produzidos internamente, a forma de cálculo, atualização da base e integridade 
da mesma não podem ser avaliadas pelo Instituto.
“poluição” da base com presença de horas de absenteísmo registradas 
que não deveriam e presença de colaboradores que não estão mais na ativa ou de 
licença no cálculo do indicador. Além disso
medidos para monitorament
não contam com os resultados dos meses de novembro e dezembro.

Para tal o IHB começou a
contratado já no 2º quadrimestre
foi necessária de forma a garantir que o controle sobre as hor
celetistas fosse devidamente 
percentuais de absenteísmo de pessoal próprio 
acima de 1% nas medições realizadas ao longo do quadrimestre. 

2,2

3,65

Set

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

Índice de renovação de leitos hospitalares
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plena operação com substituição rápida de leitos, giro dos mesmos, média de 
permanência nos menores patamares do ano e ocupação alta. A consolidação 
indica também que com a permanência média próxima dos 14 dias, não é possível 

patamares da casa de 2 pacientes/leito/mês, o que pode ser 
capacidade de resposta à renovação de leitos possível com 

as variáveis apresentadas. Para atingir índice próximo de 3 pacientes/leito/mês 
média de permanência inferior a 10 dias. 

Os números registrados no período estão expostos no gráfico a seguir:

Taxa mensal de absenteísmo manteve o patamar apresentado na sua 
média ao longo do ano na casa dos 6%.Cabe reiterar que 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. Análises prévias indicam que há 
“poluição” da base com presença de horas de absenteísmo registradas 
que não deveriam e presença de colaboradores que não estão mais na ativa ou de 
licença no cálculo do indicador. Além disso, há demora no envio dos valores 
medidos para monitoramento adequado, razão pela qual os valores apresentados 

os resultados dos meses de novembro e dezembro.

Para tal o IHB começou a medição também para o pessoal próprio 
já no 2º quadrimestre. Por se tratarem de bases diferentes, a separação 

foi necessária de forma a garantir que o controle sobre as horas de trabalho dos 
istas fosse devidamente avaliado evitando contaminação dos

percentuais de absenteísmo de pessoal próprio variaram em limiares 
de 1% nas medições realizadas ao longo do quadrimestre.  

2,4 2,2 2

3,65 3,65 3,65

Out Nov Dez

Índice de Renovação de Leitos 
Hospitalares 

(Setembro a Dezembro)

Índice de renovação de leitos hospitalares Meta ( > 3,65)
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plena operação com substituição rápida de leitos, giro dos mesmos, média de 
permanência nos menores patamares do ano e ocupação alta. A consolidação 

cia média próxima dos 14 dias, não é possível 
casa de 2 pacientes/leito/mês, o que pode ser 

capacidade de resposta à renovação de leitos possível com 
Para atingir índice próximo de 3 pacientes/leito/mês 

Os números registrados no período estão expostos no gráfico a seguir: 

 

manteve o patamar apresentado na sua 
or se tratarem de dados 

não produzidos internamente, a forma de cálculo, atualização da base e integridade 
Análises prévias indicam que há 

“poluição” da base com presença de horas de absenteísmo registradas em casos 
que não deveriam e presença de colaboradores que não estão mais na ativa ou de 

há demora no envio dos valores 
adequado, razão pela qual os valores apresentados 

os resultados dos meses de novembro e dezembro. 

medição também para o pessoal próprio 
. Por se tratarem de bases diferentes, a separação 

as de trabalho dos 
dos resultados. Os 

variaram em limiares ligeiramente 

3,65

Dez

Meta ( > 3,65)
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Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH

O percentual de glosas manteve
meses de setembro e outubro comum pico acima
motivado por um aumento nas AIH´s bloqueadas por períodos de internação 
sobrepostos no movimento, motivando ação imediata da Gerência de Custos e 
Faturamento SUS de forma a eliminar glosas do tipo. A média 
0,87%no período de avaliação
dispostos no gráfico abaixo: 

6,52%
6%

Set

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

Taxa de absenteísmo (pessoal cedido)

1,58%

6%

Set

Taxa de Absenteísmo 
(pessoal próprio)
Setembro a Dezembro
Fonte: SESMT IHB

Taxa de absenteísmo (pessoal próprio)
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de Ocorrência de Glosas no SIH 

O percentual de glosas manteve-se abaixo de 1% (meta pactuada) 
utubro comum pico acima no mês de novembro

motivado por um aumento nas AIH´s bloqueadas por períodos de internação 
movimento, motivando ação imediata da Gerência de Custos e 

Faturamento SUS de forma a eliminar glosas do tipo. A média ficou em
%no período de avaliação. Os resultados do terceiro quadrimestre estão 

abaixo:  

6,59%
6% 6%

Out Nov

Taxa de absenteísmo
(pessoal cedido)
(Setembro a Dezembro) 

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

1,74% 1,65%
1,25%

6% 6% 6%

Out Nov Dez

Taxa de Absenteísmo 
(pessoal próprio)
Setembro a Dezembro

Taxa de absenteísmo (pessoal próprio) Meta ( < 6%)
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se abaixo de 1% (meta pactuada) nos 
novembro (1,4%), 

motivado por um aumento nas AIH´s bloqueadas por períodos de internação 
movimento, motivando ação imediata da Gerência de Custos e 

ficou em torno dos 
quadrimestre estão 

Meta ( < 6%)

1,25%

6%

Dez

Meta ( < 6%)
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*até o momento da produção do relatório a base 

Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas

O percentual de suspensão de cirurgias 
do Centro Cirúrgico (UCC) ao longo de todo o a
principalmente pela necessidade de regularização de materiais, pelo planejamento e 
gestão adequada das agendas no segundo quadrimestre, o 3º quadrimestre foi 
marcado pelos desafios n
instituído processo para que a gestão do UCC e 
previamente com os paciente
forma a confirmar a agenda junt
cirúrgico constantemente de forma a garantir um agendamento eficiente e 
comunicação adequada com a Central de Materiais Esterilizados (CME), farmácia 
central e clínicas, evitando inclusões no mapa cirúrgico sem 
do processo de bate-mapa. Tais ações permitiram ao IHB alcançar os melhores 
resultados do ano. Os níveis ficaram em todo o quadrimestre abaixo dos 30%, fato 
até então inédito nos outros períodos de avaliação
em novembro (23%), evidenciado uma tendência de queda do percentual. 
percentuais ao longo do quadrimestre para as suspensões cirúrgicas estão 
detalhados no gráfico abaixo:

0,70%

1,0%

Set

Percentual de ocorrência de glosas no 
SIH

Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH 
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ento da produção do relatório a base oficial de dezembro ainda não havia sido publicada, razão pelos 
disponível para o mês de dezembro 

Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas 

de suspensão de cirurgias foi um desafio constante da Unidade 
do Centro Cirúrgico (UCC) ao longo de todo o ano.Motivado no início do ano
principalmente pela necessidade de regularização de materiais, pelo planejamento e 
gestão adequada das agendas no segundo quadrimestre, o 3º quadrimestre foi 

cado pelos desafios no sentido de evitar o absenteísmo dos pacientes. Foi 
instituído processo para que a gestão do UCC e clínicas entrem em contato 
previamente com os pacientes agendados, com até 48 horas de antecedência, de 
forma a confirmar a agenda junto aos mesmos. Além disso, há revisão do mapa 
cirúrgico constantemente de forma a garantir um agendamento eficiente e 
comunicação adequada com a Central de Materiais Esterilizados (CME), farmácia 
central e clínicas, evitando inclusões no mapa cirúrgico sem planejamento, através 

mapa. Tais ações permitiram ao IHB alcançar os melhores 
Os níveis ficaram em todo o quadrimestre abaixo dos 30%, fato 

nos outros períodos de avaliação, com melhor resultado do a
em novembro (23%), evidenciado uma tendência de queda do percentual. 
percentuais ao longo do quadrimestre para as suspensões cirúrgicas estão 

no gráfico abaixo: 

0,50%

1,40%

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

Out Nov Dez

Percentual de ocorrência de glosas no 

Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH Meta ( < 1%)
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ainda não havia sido publicada, razão pelos não há resultado 

onstante da Unidade 
Motivado no início do ano 

principalmente pela necessidade de regularização de materiais, pelo planejamento e 
gestão adequada das agendas no segundo quadrimestre, o 3º quadrimestre foi 

sentido de evitar o absenteísmo dos pacientes. Foi 
entrem em contato 

agendados, com até 48 horas de antecedência, de 
o aos mesmos. Além disso, há revisão do mapa 

cirúrgico constantemente de forma a garantir um agendamento eficiente e 
comunicação adequada com a Central de Materiais Esterilizados (CME), farmácia 

planejamento, através 
mapa. Tais ações permitiram ao IHB alcançar os melhores 

Os níveis ficaram em todo o quadrimestre abaixo dos 30%, fato 
, com melhor resultado do ano 

em novembro (23%), evidenciado uma tendência de queda do percentual. Os 
percentuais ao longo do quadrimestre para as suspensões cirúrgicas estão 

1,0%

Dez

Meta ( < 1%)
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Taxa de Faturamento Hospitalar

A estratégia adotada pela
conjunto com a SES/DF, e
faturamento do ano, evitando perdas e garantindo o processamen
de competência surtiu 
hospitalar. Nos meses de 
meta estabelecida (> 90%) saindo de taxas 
próximas a zero. A seguir, 

*até o momento da produção do relatóri

 

26%

15%

Set

Percentual de Suspensão de Cirurgias 
Programadas
(Setembro a Dezembro) 
Fonte: UCC IHB

Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas 

76,1%

90%

Set

Taxa de faturamento hospitalar
(Internação)
Setembro a Dezembro
Fonte: DATASUS/dbSaúde

Taxa de Faturamento Hospitalar (Internação)
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Taxa de Faturamento Hospitalar 

A estratégia adotada pela Gerência de Custos e Faturamento SUS
conjunto com a SES/DF, em meados de maio com o objetivo de equalizar o 
faturamento do ano, evitando perdas e garantindo o processamento dentro do mês 

 resultados significativos em especial no faturamento 
os meses de outubro e novembro o hospital conseguiu se aproximar da 

meta estabelecida (> 90%) saindo de taxas que anteriormente eram nulas ou 
A seguir, gráfico com os resultados do quadrimestre

*até o momento da produção do relatório a base oficial de dezembro ainda não havia sido publicada, razão pelos 
disponível para o mês de dezembro 

29% 23% 29%

15% 15% 15%

Out Nov Dez

Percentual de Suspensão de Cirurgias 
Programadas
(Setembro a Dezembro) 

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

84,8% 81,9%

90% 90% 90%

Out Nov Dez

Taxa de faturamento hospitalar

Setembro a Dezembro
Fonte: DATASUS/dbSaúde

Taxa de Faturamento Hospitalar (Internação) Meta ( > 90%)
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e Faturamento SUS em 
com o objetivo de equalizar o 

to dentro do mês 
resultados significativos em especial no faturamento 
outubro e novembro o hospital conseguiu se aproximar da 

que anteriormente eram nulas ou 
com os resultados do quadrimestre: 

 

ainda não havia sido publicada, razão pelos não há resultado 

29%

15%

Dez

Meta (< 15%)

90%

Dez

Meta ( > 90%)
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O trabalho trouxe queda no faturamento residual e permitiu ao IHB alcançar 
resultados há muito não registrados na série histórica d

A taxa de faturamento ambulatorial apresentou queda 
quadrimestre, em parte pelo esforço realizado de forma a atender às definições 
estratégicas pactuadas com a secretaria com foco no faturamento das internações. 
Os esforços agora terão foco em garantir patamares de tempo de faturamento 
compatíveis tanto nas internações quanto relacionado à produção ambulatorial
seguir, gráfico com resultados do faturamento ambulatorial no período avaliado:

*até o momento da produção do relatóri

Percentual de Gastos com Pessoal

O percentual de gastos 
deve ser mantido inferior 
o mês de julho e mantido desde então. Esse desempenho é fruto de uma gestão 
financeira responsável e focada na sustentabilidade econômica do Instituto. Abaixo, 
gráfico com os valores em efeito compet

60,9%

90%

Set

Taxa de Faturamento Hospitalar 
(Ambulatorial)
Setembro a Dezembro
Fonte: DATASUS/dbSaúde

Taxa de Faturamento Hospitalar (Ambulatorial)
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O trabalho trouxe queda no faturamento residual e permitiu ao IHB alcançar 
resultados há muito não registrados na série histórica do hospital.  

A taxa de faturamento ambulatorial apresentou queda 
em parte pelo esforço realizado de forma a atender às definições 

estratégicas pactuadas com a secretaria com foco no faturamento das internações. 
erão foco em garantir patamares de tempo de faturamento 

compatíveis tanto nas internações quanto relacionado à produção ambulatorial
seguir, gráfico com resultados do faturamento ambulatorial no período avaliado:

*até o momento da produção do relatório a base oficial de dezembro ainda não havia sido publicada, razão pelos 
disponível para o mês de dezembro 

Percentual de Gastos com Pessoal 

O percentual de gastos com pessoal, em atendimento ao contrato de gestão 
deve ser mantido inferior a 70% dos gastos do IHB. O resultado foi alcançado desde 
o mês de julho e mantido desde então. Esse desempenho é fruto de uma gestão 
financeira responsável e focada na sustentabilidade econômica do Instituto. Abaixo, 
gráfico com os valores em efeito competência: 

53,6% 45,4%

90% 90% 90%

Out Nov Dez

Taxa de Faturamento Hospitalar 

Setembro a Dezembro
Fonte: DATASUS/dbSaúde

Taxa de Faturamento Hospitalar (Ambulatorial) Meta ( > 90%)
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O trabalho trouxe queda no faturamento residual e permitiu ao IHB alcançar 

A taxa de faturamento ambulatorial apresentou queda ao longo do 
em parte pelo esforço realizado de forma a atender às definições 

estratégicas pactuadas com a secretaria com foco no faturamento das internações. 
erão foco em garantir patamares de tempo de faturamento 

compatíveis tanto nas internações quanto relacionado à produção ambulatorial. A 
seguir, gráfico com resultados do faturamento ambulatorial no período avaliado: 

 

ainda não havia sido publicada, razão pelos não há resultado 

com pessoal, em atendimento ao contrato de gestão 
a 70% dos gastos do IHB. O resultado foi alcançado desde 

o mês de julho e mantido desde então. Esse desempenho é fruto de uma gestão 
financeira responsável e focada na sustentabilidade econômica do Instituto. Abaixo, 

Dez

Meta ( > 90%)
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A seguir são apresentados os quadros consolidados com resultados das 
metas de produção e desempenho ao longo do ano:
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Percentual de gastos com pessoal
Fonte: SUEFIN IHB

Percentual de gastos com pessoal (fonte: SUEFIN/IHB)
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A seguir são apresentados os quadros consolidados com resultados das 
metas de produção e desempenho ao longo do ano: 
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Percentual de gastos com pessoal

Percentual de gastos com pessoal (fonte: SUEFIN/IHB) Meta (<70%)
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A seguir são apresentados os quadros consolidados com resultados das 
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Quadro consolidado das metas e indicadores de produção

Indicador Jan Fev Mar

INTERNAÇÕES CIRÚRGICAS (GRUPO 

04-PROC. CIRÚRGICO) (FONTE: 
DATASUS)  

481 665 562

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

922  1.202  1.026 

CIRURGIAS TOTAIS  
(FONTE: TRAKCARE)  

352  523  617 

CIRURGIAS PROGRAMADAS  
(FONTE: TRAKCARE)  

248  222  302 

CIRURGIAS NÃO PROGRAMADAS  
(FONTE: TRAKCARE)  

104  301  315 

CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE 

NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)  
(FONTE: DATASUS)  

2.184  1.868  2.699 

CONSULTAS MÉDICAS NA ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA 
(FONTE: DATASUS)  

17.707  18.858  21.445 

Quadro consolidado das metas e indicadores de produção  

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set  Out  

562 705  679 1.014 1.014 1.073 877 748 

1.026  1.286  1.521 1.923 1.772 1.983 1.406 1.293 

617  581  721 758 712 946 862 830 

302  297  410 446 426 651 548 537 

315  284  311  312  283  295  314  293  

2.699  3.679  3.861 3.278 3.487 3.652 3.468 3.205 

21.445  19.297  19.350  23.085  18.365  23.273  19.059  19.740  

Nov Dez  Total 
Meta 

(Anual) 

489 383* 8.690 9.596  

733 711* 15.778 15.646  

839 721 8.462 9.273  

504 422 5.013 5.368  

335  299  3.446 4.168 

2.772     2.532* 36.685 30.006 

17.904  14.941* 233.024 290.193 
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Indicador Jan Fev Mar

PROCEDIMENTOS – MAC  
(FONTE: DATASUS)  

292.128 155.558 223.495

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS  
(FONTE: DATASUS)  

6.844 1.244 2.554

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
(FONTE: DATASUS)  

18.483 16.537 19.693

NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA UNI E 

MULTIPROFISSIONAIS  
(FONTE: DEP IHBDF) 

- 154 - 

NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA  
(FONTE: DEP IHBDF) 

- 149 - 

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

  

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set  Out  

223.495 234.839 212.769  250.161 76.800 322.099 90.975 73.041 

2.554 3.323 804 5.241 1.306 812 528 807 

19.693 15.722 16.187 24.782 16.617 27.306 25.112 17.743 

 - - - - - - - 

 - - - - - - - 

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

 

 

 

Nov Dez  Total 
Meta 

(Anual) 

92.586 230.614* 2.255.065 3.191.326 

668 758* 24.889 54.371  

19.961 24.235* 242.378 206.446  

-  154 154  

-  149 149  

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

Indicador Jan Fev 

TOH -TAXA DE OCUPAÇÃO 

HOSPITALAR (%) 
(FONTE: ESTATÍSTICA)  

92% 85,5% 85,4%

MPH - MÉDIA DE PERMANÊNCIA 

HOSPITALAR (DIAS)  
(FONTE: ESTATÍSTICA)  

14,6 15,4 

IIS - ÍNDICE DE INTERVALO DE 

SUBSTITUIÇÃO (DIAS) 
(FONTE: ESTATÍSTICA)  

1,36 2,6 

IRLH - ÍNDICE DE RENOVAÇÃO DE 

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

1,93 1,6 

TAXA DE ABSENTEÍSMO 

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

6,19%  6,11%  8,14%

PERCENTUAL DE OCORRÊNCIA DE 

GLOSAS NO SIH  
(FONTE: ESTATÍSTICA)  

0,5%  0,05%  

PERCENTUAL DE SUSPENSÃO DE 

CIRURGIAS PROGRAMADAS  
(FONTE: CENSO CC – MAPA 

CIRÚRGICO)  

39,2%   36,9%  

 

Quadro consolidado das metas e indicadores de desempenho  

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set  

85,4% 83,3% 83% 94% 94% 95% 94% 96

14,1 13,7  12,9 14 13,9 12,7 12,8 

2,4 2,7  2,6 0,8 0,8 0,61 0,81 

1,84  1,8  1,9 2 2 2,3 2,2 

8,14% 8,44% 
8,5% / 
0,8%  

8,3% / 
0,7%  

5,6% / 
0,7%  

6,19% / 
0,9%  

6,52% / 
1,58%  

6,59% / 

0,7% 0,77% 0,31% 0,29% 1,2% 0,8% 0,7% 

29% 32% 28% 28% 42% 33% 26% 

Out  Nov Dez  Meta  

96,4% 87% 83% > 86% 

12,3 12,2 12,7 < 14 

0,45 1,89 2 < 2 

2,4 2,2 2 > 3,65 

6,59% / 
1,74%  

AGD / 
1,65%  

AGD / 
1,25%  

< 6% 

0,5% 1,4% - < 1% 

29% 23% 29% < 15% 
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TAXA DE FATURAMENTO HOSPITALAR 

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

68,1% / 
56,2%  

0% / 
56,3%  69,72%

PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL 
(FONTE: SUPERINTENDÊNCIA 

FINANCEIRA)  
74,2%  75,7%  72,5

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

 

 

 

0% / 
69,72% 

0,9% / 
59,92%  

62,16% / 
74,78%  

42,09% / 
53,85%  

24,1% / 
69,7%  

60,6% /  
69,8%  

76,1% /  
60,9%  

84,8% / 

72,5% 75,7%  75,4%  71,3%  63,9%  66,1%  67,5%  

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

 

84,8% / 
53,6%  

81,9% / 
45,4% 

- > 90% 

68,3%  68,1% 68,7% < 70% 

DF / AGD = Resultados aguardando publicação 
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Outros indicadores da gestão

Índice de Satisfação do Usuário Atendido (

Em dezembro, foi realizada a 3ª pesquisa
A metodologia utilizada foi o 
retirados os valores para cálculo
contrato de gestão. A pesquisa foi realizada com
por meio de um questionário digital
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 ótimo)
resultados de 61% em março

Cabe salientar que foi 
Exata Opinião Pública com os usuários do IHB
Correio Brasiliense, reali
mostrou que 61% dos entrevistados consideraram positivo (bom ou ótimo) o 
desempenho da unidade de saúde, enquanto 24% avaliaram o funcionamento como 
regular e 12%, como negativo (ruim ou péssimo).

De acordo com o jornal a pesquisa
entrevistados (44,5%) considerou o atendimento melhor. Ao mesmo tempo, para 
31,7% deles, o cenário não mudou em relação ao modelo de gestão passado.

Os detalhes da pesquisa externa citada estão d
Correio Brasiliense no link abaixo: 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/01/24/inte
rna_cidadesdf,732707/mais
hospital-de-base.shtml  

Taxa de infecção de sítio cirúrgico, em cirurgias limpas

É a relação entre o número de infec
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 c
os critérios do contrato de gestão. A primeira medição realizada em agosto 
revisada e apresentou 1,6
limpas, seguida das taxas de 5,5% (setembro), 4,4% (outubro), 7,4% (novembro) 
8,2% (dezembro). A periodicidade de coleta do indicador é mensal
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Outros indicadores da gestão  

Satisfação do Usuário Atendido (Pacientes e Acompanhantes)

Em dezembro, foi realizada a 3ª pesquisa 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 em atendimento á métrica estabelecida no 

A pesquisa foi realizada com 1.017 usuários e acompanhantes 
de um questionário digital facilitando a coleta e estrutur

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

bom, e notas 9 e 10 como ótimo) com o total de pessoas pesquisadas e 
61% em março, 91% em junho e 95,8% em dezembro. 

Cabe salientar que foi publicada pesquisa externa realizada pelo 
com os usuários do IHB. O levantamento, publicado no jornal 

realizado entre 7 e 10 de dezembro com 1.050 pessoas, 
mostrou que 61% dos entrevistados consideraram positivo (bom ou ótimo) o 
desempenho da unidade de saúde, enquanto 24% avaliaram o funcionamento como 
regular e 12%, como negativo (ruim ou péssimo).  

com o jornal a pesquisa também expôs que a maior parte dos 
entrevistados (44,5%) considerou o atendimento melhor. Ao mesmo tempo, para 
31,7% deles, o cenário não mudou em relação ao modelo de gestão passado.

Os detalhes da pesquisa externa citada estão disponíveis em reportagem do 
Correio Brasiliense no link abaixo:  

www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/01/24/inte
rna_cidadesdf,732707/mais-de-60-dos-usuarios-aprovam-desempenho

Taxa de infecção de sítio cirúrgico, em cirurgias limpas 

É a relação entre o número de infecções de sítio cirúrgico, em cirurgias 
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 primeira medição realizada em agosto 
revisada e apresentou 1,6% de taxa de infecção em sítio cirúrgico em cirurgias 

, seguida das taxas de 5,5% (setembro), 4,4% (outubro), 7,4% (novembro) 
. A periodicidade de coleta do indicador é mensal e auxilia a CCIH 
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Acompanhantes) 

de satisfação do usuário atendido. 
e por meio da base foram 

em atendimento á métrica estabelecida no 
1.017 usuários e acompanhantes 

facilitando a coleta e estruturação das 

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 
 

realizada pelo Instituto 
publicado no jornal 

zado entre 7 e 10 de dezembro com 1.050 pessoas, 
mostrou que 61% dos entrevistados consideraram positivo (bom ou ótimo) o 
desempenho da unidade de saúde, enquanto 24% avaliaram o funcionamento como 

também expôs que a maior parte dos 
entrevistados (44,5%) considerou o atendimento melhor. Ao mesmo tempo, para 
31,7% deles, o cenário não mudou em relação ao modelo de gestão passado.  

isponíveis em reportagem do 

www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/01/24/inte
desempenho-instituto-

ções de sítio cirúrgico, em cirurgias 
total de cirurgias limpas no período. Para a medição deste 

indicador, o processo de coleta foi alinhado junto a Comissão de Controle de 
oleta de acordo com 

os critérios do contrato de gestão. A primeira medição realizada em agosto foi 
% de taxa de infecção em sítio cirúrgico em cirurgias 

, seguida das taxas de 5,5% (setembro), 4,4% (outubro), 7,4% (novembro) e 
e auxilia a CCIH 
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no desenvolvimento planejado de ações juntos ao Centro Cirúrgico de forma a 
avaliar os resultados e propor ações de melhoria.

Taxa de infecção hospitalar

Relação percentual
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 in
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, seguida das taxas de 8% (setembro), 3
(novembro) e 6,77%(dezembro). 
auxilia a CCIH no desenvolvimento planejado de ações junto à Gerência de Medicina 
Interna (GMI) de forma a avaliar os resultados e propor ações de melhoria

Taxa de mortalidade hospitalar

Relação percentual entre o número de óbitos ocorridos 
internados na unidade, durante um determinado período, e o número 
egressos (por altas e ou óbitos) no mesmo período. Mede a proporção 
pacientes que morreram durante a internação hospitalar. Os resultados 
apresentaram taxa de 5,4% (junho), 5,2% (julho)
4,3% (outubro), 4,9% (novembro) e 4,2% (dezembro).

Taxa de abastecimento de medicamentos

Relação entre os medi
enteral e parenteral, efetivamente supridos pelo IHBDF e o demandado 
assistenciais. Anteriormente não havia
pudesse ser medida com confiabilidade. Para tal,
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. O
foram de: 

Taxa 

Taxa de Abastecimento de medicamento 
(100+ críticos)

Taxa de Abastecimento de medicamento 
(200+ críticos)

Taxa de Abastecimento de medicamentos 
(global)
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no desenvolvimento planejado de ações juntos ao Centro Cirúrgico de forma a 
avaliar os resultados e propor ações de melhoria. 

Taxa de infecção hospitalar 

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, 
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 

, seguida das taxas de 8% (setembro), 3,5% (outubro), 8,59% 
(novembro) e 6,77%(dezembro). A periodicidade de coleta do indicador é mensal
auxilia a CCIH no desenvolvimento planejado de ações junto à Gerência de Medicina 
Interna (GMI) de forma a avaliar os resultados e propor ações de melhoria

Taxa de mortalidade hospitalar 

Relação percentual entre o número de óbitos ocorridos 
internados na unidade, durante um determinado período, e o número 
egressos (por altas e ou óbitos) no mesmo período. Mede a proporção 

que morreram durante a internação hospitalar. Os resultados 
apresentaram taxa de 5,4% (junho), 5,2% (julho), 4,8% (agosto), 3,7% (setembro), 
4,3% (outubro), 4,9% (novembro) e 4,2% (dezembro). 

Taxa de abastecimento de medicamentos 

Relação entre os medicamentos, soros, vacinas, produtos 
efetivamente supridos pelo IHBDF e o demandado 

nciais. Anteriormente não havia 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 

Ago Set  Out 

Taxa de Abastecimento de medicamento  
(100+ críticos) 91% 99% 97%

Taxa de Abastecimento de medicamento  
(200+ críticos) 86% 96,50% 93%

Taxa de Abastecimento de medicamentos 
(global) 54% 81% 83,70%
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no desenvolvimento planejado de ações juntos ao Centro Cirúrgico de forma a 

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 

dicador de infecção em sítio cirúrgico, 
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 

,5% (outubro), 8,59% 
A periodicidade de coleta do indicador é mensal e 

auxilia a CCIH no desenvolvimento planejado de ações junto à Gerência de Medicina 
Interna (GMI) de forma a avaliar os resultados e propor ações de melhoria. 

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 

que morreram durante a internação hospitalar. Os resultados 
, 3,7% (setembro), 

camentos, soros, vacinas, produtos para nutrição 
efetivamente supridos pelo IHBDF e o demandado pelas áreas 

informações fidedignas para que a taxa 
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 

tados apresentados 

Out  Nov Dez  

97% * 98% 

93% * 89% 

83,70% * 80% 
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Em novembro, houve migração da base de dados do sistema para o 
da implantação do módulo da farmácia na nova ferramenta de gestão hospitalar o 
que prejudicou a avaliação do referido mês.

Taxa de abastecimento de materiais médico

Relação entre os insumos 
supridos pelo IHBDF e o demandado pelas
a primeira medição pôde ser realizada em dezembro, já que o abastecimento 
passou a ser próprio e apresentou resultado de 90% de abastecimento. É 
importante ressaltar que a descrição do indicador sinaliza que em caso de 
abastecimento por consignação há de se considerar taxa de abastecimento de 
100%, cenário que o Instituto está bem próximo de al

No caso dos materiais hospitalares, a estruturação do indicador de forma 
adequada permitiu que a medição fosse realizada 
seguintes resultados: 

Taxa 

Taxa de Abastecimento de materiais médicos

Em novembro, houve migração da base de dados do sistema para o 
da implantação do módulo da farmácia na nova ferramenta de gestão hospitalar o 
que prejudicou a avaliação do referido mês.

Taxa de manutenção de equipamentos

Mede a proporção entre o número de equipamentos, 
contrato de manutenção regular ou dentro do prazo de 
equipamentos com indicação de manutenção regular, preventiva e/
Esse indicador avalia o risco de desassistência
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 
título de 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 
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 
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Em novembro, houve migração da base de dados do sistema para o 
da implantação do módulo da farmácia na nova ferramenta de gestão hospitalar o 
que prejudicou a avaliação do referido mês. 

Taxa de abastecimento de materiais médicos e OPME 

Relação entre os insumos de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) 
demandado pelas áreas assistenciais. Para este indicador, 

a primeira medição pôde ser realizada em dezembro, já que o abastecimento 
prio e apresentou resultado de 90% de abastecimento. É 

importante ressaltar que a descrição do indicador sinaliza que em caso de 
abastecimento por consignação há de se considerar taxa de abastecimento de 
100%, cenário que o Instituto está bem próximo de alcançar.  

No caso dos materiais hospitalares, a estruturação do indicador de forma 
adequada permitiu que a medição fosse realizada a partir de agosto com os 

 Ago Set  Out  

Taxa de Abastecimento de materiais médicos 77% 87% 91% 

Em novembro, houve migração da base de dados do sistema para o 
da implantação do módulo da farmácia na nova ferramenta de gestão hospitalar o 
que prejudicou a avaliação do referido mês. 

Taxa de manutenção de equipamentos 

ão entre o número de equipamentos, em funcionamento
contrato de manutenção regular ou dentro do prazo de garantia
equipamentos com indicação de manutenção regular, preventiva e/
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 

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 
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Em novembro, houve migração da base de dados do sistema para o Go Live 
da implantação do módulo da farmácia na nova ferramenta de gestão hospitalar o 

rteses, próteses e materiais especiais (OPME) 
áreas assistenciais. Para este indicador, 

a primeira medição pôde ser realizada em dezembro, já que o abastecimento 
prio e apresentou resultado de 90% de abastecimento. É 

importante ressaltar que a descrição do indicador sinaliza que em caso de 
abastecimento por consignação há de se considerar taxa de abastecimento de 

No caso dos materiais hospitalares, a estruturação do indicador de forma 
a partir de agosto com os 

 Nov Dez  

 * 89% 

Em novembro, houve migração da base de dados do sistema para o Go Live 
da implantação do módulo da farmácia na nova ferramenta de gestão hospitalar o 

em funcionamento, com 
garantia e o total de 

equipamentos com indicação de manutenção regular, preventiva e/ou corretiva. 
decorrente da existência de 

Esse indicador é outro caso em que será necessária uma divisão em 
medidas diferentes. Equipamentos com manutenção regular tendem a não 

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 

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 
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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 inexata e questionável.

Taxa de Readmissão Hospitalar e Taxa de readmissão em UTI em até 48 horas

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 prim
progressiva do serviço em ajudar na recuperação de forma tão eficaz quanto 
possível. É um indicador que a princípio parece ser de simples monitoramento
as especificidades definidas para o cálculo exige
criação das bases e definição das rotinas de coleta. Durante o mês de agosto a 
coleta foi incorporada ao censo hospitalar
indicadores avaliados no contrato de gestão)
indicadores de forma centralizada
gerados não apresentam a qualidade necessária. Para tal foram realizados ajustes 
na planilha de coleta para que os resultados possam ser 
devidamente avaliados. 

Já a taxa de readmissão em UTI analisa quantidade de pacientes que 
retornaram à UTI do mesmo hospital
deixaram a UTI da unidade hospitalar
indicador de qualidade da assistência e 
baixa e/ou altas precoces da UTI. 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 me
de coleta. A previsão 
confiabilidade mínima dos dados a partir de 2019

Metas do plano de ações e melhoria

Este tópico apresenta o status das metas do plano de ações e me
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 ação.  

Das 35 metas pactuadas, 
atrasadas, uma tem prazo para 2019
solicitada e uma a exclusão da meta, c
seguir: 
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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 

e questionável. 

Readmissão Hospitalar e Taxa de readmissão em UTI em até 48 horas

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 

É um indicador que a princípio parece ser de simples monitoramento
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 hospitalar (já utilizado para cálculo de outros 
indicadores avaliados no contrato de gestão) de modo a realizar a
indicadores de forma centralizada, os testes realizados revelaram que os números 
gerados não apresentam a qualidade necessária. Para tal foram realizados ajustes 
na planilha de coleta para que os resultados possam ser gerados a partir de 2019 e

Já a taxa de readmissão em UTI analisa quantidade de pacientes que 
mesmo hospital em até 48 horas, desde a última vez que 

deixaram a UTI da unidade hospitalar,após a primeira admissão. Trata
alidade da assistência e pode refletir a qualidade de cuidado 

baixa e/ou altas precoces da UTI. 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 é para que os números possam ser gerados com 
confiabilidade mínima dos dados a partir de 2019. 

Metas do plano de ações e melhoria s 

Este tópico apresenta o status das metas do plano de ações e me
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 

Das 35 metas pactuadas, 27 encontram-se concluídas, 4 em andamento
, uma tem prazo para 2019, sendo que duas tiveram a repactuação 

solicitada e uma a exclusão da meta, conforme pode ser visualizado no quadro a 
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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 

Readmissão Hospitalar e Taxa de readmissão em UTI em até 48 horas 

de Readmissão hospitalar mede a taxa de pessoas que 
retornaram ao hospital em até 30 dias desde a última vez que deixaram a unidade 

eira admissão. Esse indicador avalia a capacidade 
progressiva do serviço em ajudar na recuperação de forma tão eficaz quanto 

É um indicador que a princípio parece ser de simples monitoramento, mas 
m um processo mais minucioso na 

criação das bases e definição das rotinas de coleta. Durante o mês de agosto a 
(já utilizado para cálculo de outros 

de modo a realizar a coleta dos 
que os números 

gerados não apresentam a qualidade necessária. Para tal foram realizados ajustes 
gerados a partir de 2019 e 

Já a taxa de readmissão em UTI analisa quantidade de pacientes que 
desde a última vez que 

após a primeira admissão. Trata-se de 
a qualidade de cuidado com 

baixa e/ou altas precoces da UTI. É calculado na mesma fonte de coleta que a taxa 
de readmissão hospitalar e passou por todas as mesmas etapas e testes 

lhor estruturação da base e do processo 
é para que os números possam ser gerados com 

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 

em andamento, 3 
sendo que duas tiveram a repactuação 

onforme pode ser visualizado no quadro a 
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Ação/Melhoria pactuada 

Preparar o IHBDF para 
obter Acreditação ONA 1 

Nov/18

Obter Acreditação ONA 1 Jun/19

Reabrir 35 Leitos de 
Enfermaria bloqueados 

Abr/18

Reabrir 35 Leitos de 
Enfermaria bloqueados 

Mai/18

Reabrir 37 Leitos de 
Enfermaria bloqueados 

Jun/18

Reabrir 10 Leitos de UTI 
bloqueados 

Jun/18

Implantar sistema (s) de 
gestão que contemple, 

no mínimo, os seguintes 
módulos: prontuário 

eletrônico, logística de 
insumos estratégicos, 
com integração pelo 

menos entre os 
seguintes setores: 

farmácia; enfermaria; 
UTI; centro cirúrgico; 
apoio diagnóstico; e 
faturamento; com o 

objetivo de garantir o 
controle e a otimização 

dos recursos 

Nov/18

Migrar o Cadastro no 
CNES 

Fev/18

Obter Certificação de 
Entidade Beneficente de 

Assistência Social - 
Mar/18

Avaliação do Contrato de Gestão 47

Prazo Status Evidências da Execução

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 Trakcare e no SISLEITOS, número 
superior aos 107 do Plano de Melhoria.

Mai/18 

Jun/18 

Jun/18 Concluída 

O desbloqueio dos leitos foi realizado no mês 
de novembro. Para tal foi realizado processo 
de contratação de equipes 
fisioterapeutas e médicos) e
corretiva e a calibração dos ventiladores 
mecânicos. 

Nov/18 
Em 

andamento 

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

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 júdice, a concessão do 
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Evidências da 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 

as as áreas visando atender 
os critérios de segurança necessários para o 
hospital ser acreditado.  
Em junho de 2018, existiam 478 leitos de 

ria 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 

are e no SISLEITOS, número 
superior aos 107 do Plano de Melhoria. 
O desbloqueio dos leitos foi realizado no mês 
de novembro. Para tal foi realizado processo 

equipes (enfermeiros, 
fisioterapeutas e médicos) e manutenção 
corretiva e a calibração dos ventiladores 

Em agosto de 2018 iniciou-se o processo de 
implantação do sistema de gestão hospitalar 
MV Informática Nordeste Ltda. 

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

O Ministério da Saúde publicou no DOU, de 
13 de junho de 2018, a Portaria nº 852, que 

, a concessão do 
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Ação/Melhoria pactuada 
CEBAS na área de 

Saúde 

Manter certificação 
como Hospital de Ensino 

– HE 
Jun/18

Manter habilitação 
como Centros de 

Assistência de Alta 
Complexidade em 
Oncologia - CACON 

Jun/18

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

Manter habilitações de 
serviços de saúde e de 

ensino e pesquisa 
Jun/18

Habilitar a integralidade 
dos leitos de UTI 

Jun/18
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Prazo Status Evidências da Execução
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 p
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. 

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.asp
?VCo_Unidade=5300100010456
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 prá
entrega da declaração de ajuste anual do 
imposto de renda, que ocorrerá no 1º 
semestre de 2019. 

Jun/18 Concluída 

As 34 habitações de serviços de saúde 
foram mantidas, conforme 
CNES Net 
(http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Sipac.asp
?VCo_Unidade=5300100010456
em 10/09/2018). Na área de ensino e 
pesquisa, a habilitação de Hospi
também se encontra ativa.

Jun/18 

Atrasada 
(exclusão 
da meta 

solicitada) 

Dos 68 leitos de UTI, 32 são habilitados (3 
em nível II e 29 em nível III). Porém, para 
habilitar os demais, diversas interve
infraestrutura precisarão ser realizadas, em 
virtude das não conformidades apontadas 
nos relatórios das equipes 
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Evidências da Execução 
Certificado de Entidade Beneficente de 

o 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 

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.asp

?VCo_Unidade=5300100010456- acessado 

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 no 1º 

As 34 habitações de serviços de saúde 
foram mantidas, conforme registro no site 
CNES Net 
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Sipac.asp

?VCo_Unidade=5300100010456 - acessado 
em 10/09/2018). Na área de ensino e 
pesquisa, a habilitação de Hospital de Ensino 
também se encontra ativa. 
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 equipes 
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Ação/Melhoria pactuada 

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

Padronizar os insumos 
e medicamentos 

Nov/18
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Prazo Status Evidências da Execução
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
para o cumprimento de 
havia o risco de bloqueio de leitos o que não 
seria benéfico à população de acordo com 
recomendações da DIVISA.
foi solicitada a exclusão da meta do contrato 
de gestão. 

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 Concluída 

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 a serem adquiridos. Em 11 de 
outubro de 2018, foi recomposta, por meio 
da Ordem de Serviço de nº 22, a Comissão 
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Evidências da Execução 
GSES/GEALI/GEM/GERI/DIVISA. Dessa 
forma, visando à adequação física, hidráulica, 
elétrica e de climatização, o IHB decidiu 

a 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 
havia o risco de bloqueio de leitos o que não 
seria benéfico à população de acordo com 
recomendações da DIVISA. Por essas razões 
foi solicitada a exclusão da meta do contrato 

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 

mento 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, 

 

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 a serem adquiridos. Em 11 de 
outubro de 2018, foi recomposta, por meio 
da Ordem de Serviço de nº 22, a Comissão 
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Ação/Melhoria pactuada 

Garantir a manutenção 
dos equipamentos na 
atividade assistencial 

Nov/18

Contratar pessoal para 
a área de assistencial 

Jun/18

Contratar pessoal para 
as áreas corporativas 

Jun/18

Estruturar a área de 
ensino e pesquisa do 

IHBDF 
Nov/18
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Prazo Status Evidências da Execução
de Padronização de Equipamentos 
Hospitalares, que tem por finalidade a 
avaliação sistemática da relação dos 
equipamentos hospitalares padronizados e 
disponibilizados no IHBDF. 

Nov/18 Concluída 

Para garantir a manutenção adequada dos 
equipamentos na atividade assistencial, foi 
firmado em 28 de janeiro de 2019 o Contrato 
nº 008/2019 de prestação de serviços 
continuados de gestão e manutenção de 
equipamentos médico
(engenharia clínica).  

Jun/18 Concluída 

Até junho de 2018 foram contratados para a 
área assistencial: 124 enfermeiros, 459 
técnicos de enfermagem, 6 técnicos em 
radioterapia, 61 médico
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: 4   di
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
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-Base de 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; 
definição de programas de educação 
permanente; e a captação de recursos por 
meio de editais e convênios de fomento à 
pesquisa. 
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Evidências da Execução 
de Padronização de Equipamentos 
Hospitalares, que tem por finalidade a 
avaliação sistemática da relação dos 
equipamentos hospitalares padronizados e 
disponibilizados no IHBDF.  
Para garantir a manutenção adequada dos 
equipamentos na atividade assistencial, foi 

28 de janeiro de 2019 o Contrato 
nº 008/2019 de prestação de serviços 
continuados de gestão e manutenção de 

ntos médico-hospitalares 

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. 
Até junho de 2018 foram contratados para a 
área corporativa: 4   diretores 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 

A área de Ensino e Pesquisa foi estruturada 
com a seguinte composição: uma diretoria, 
três gerências (Incorporação e Gestão do 

Base de Saúde Pública 
rporação e Pesquisa Clínica) e uma 

equipe composta por 12 profissionais. 
se entre as ações implementadas 

pela equipe: a recomposição das comissões 
assessoras; a aquisição de equipamentos e 
estruturação de novos espaços de ensino; 

ão interinstitucional; 
definição de programas de educação 
permanente; e a captação de recursos por 
meio de editais e convênios de fomento à 



 

 3º Relatório Quadrimestral de Avaliação do Contrato de Gestão

Ação/Melhoria pactuada 

Revisar e elaborar o 
Plano Estratégico do 
IHBDF para o biênio 

2018-2019 (que 
comporá o Anexo II) 

Jun/18

Aplicar Pesquisa de 
Satisfação do Usuário 

atendido ou responsável 
legal e divulgar seus 

resultados 

Mar/18
Ago/18
Dez/18

Implementar ações da 
Política Nacional de 

Humanização do SUS 
Dez/18

Implementar protocolos 
de segurança do 

paciente acordados no 
PROADI 

Jun/18
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Prazo Status Evidências da Execução

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,
valores e objetivos estratégicos 
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 

Concluída 

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. A terceira pesquisa foi realizada entre 
os dias 13 de novembro e 12 de dezembro e 
será apresentada na próxima reunião do 
Conselho de Administração a ser realizada 
em fevereiro de 2019. 

Dez/18 Concluída 

Foi criado o Grupo de Trabalho de 
Humanização (GTH) para conduzir a 
implantação das ações da Política Nacional 
de Humanização no IHB. O GTH realizou 
oficinas para sensibili
colaboradores, está estruturando um grupo 
de escuta qualificada e se articulando com 
áreas assistenciais, de desenvolvimento 
humano e ouvidoria para contribuir para 
promover a humanização e o acolhimento. 

Jun/18 Concluída 

A equipe da UTI implementou os bundles de 
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
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 
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Evidências da Execução 
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 

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 2018. 
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 

ordinária do conselho de 
administração do IHB no dia 24 de agosto de 
2018. A terceira pesquisa foi realizada entre 
os dias 13 de novembro e 12 de dezembro e 
será apresentada na próxima reunião do 
Conselho de Administração a ser realizada 

Foi criado o Grupo de Trabalho de 
Humanização (GTH) para conduzir a 
implantação das ações da Política Nacional 
de Humanização no IHB. O GTH realizou 
oficinas para sensibilização dos 
colaboradores, está estruturando um grupo 
de escuta qualificada e se articulando com 
áreas assistenciais, de desenvolvimento 
humano e ouvidoria para contribuir para 
promover a humanização e o acolhimento.  
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 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 



 

 3º Relatório Quadrimestral de Avaliação do Contrato de Gestão

Ação/Melhoria pactuada 

Remodelar o Centro de 
Trauma e Neurocárdio 
sem a dependência do 

SAMU 

Nov/18

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

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/

Avaliação do Contrato de Gestão 52

Prazo Status Evidências da Execução
enquadram nos perfis contemplados.

Nov/18 Concluída 

Em comum acordo entre o IHB e o SAMU 
192, o Centro de Trauma e Neurocárdio foi 
remodelado e assumido na sua totalidade 
pelo IHB no dia 1° de agos
os equipamentos existentes na unidade 
foram transferidos para o Instituto, 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 Trauma e 
Neurocárdio. 

Ago/18 
Atrasada 
(revisão 

solicitada) 

A reforma do Bloco Administrativo integra o 
Contrato de Repasse nº 0282.282
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
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 foram retomadas em setembr
previsão de término para o 2º 
2019. Foi solicitada a revisão da meta para o 
contrato em 2019. 

Nov/18 
Atrasada 
(revisão 

solicitada) 

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

Em comum acordo entre o IHB e o SAMU 
192, o Centro de Trauma e Neurocárdio 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 SEI nº 

-51. Como os 
servidores do SAMU 192 retornaram para as 
unidades móveis, o IHB contratou 125 

nicos de enfermagem e 30 enfermeiros 
para integrar o Centro de Trauma e 

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 
retomada no projeto original de reforma. 
Após autorização da CAIXA a empresa foi 
acionada para mobilização da equipe. As 
obras foram retomadas em setembro, com 
previsão de término para o 2º semestre de 

Foi solicitada a revisão da meta para o 

A contratação da nova subestação integra o 
Contrato de Repasse nº 863529/2017 
(Convênio Eficiência Energética), firmado 
entre a União Federal – representada pela 
Caixa Econômica Federal – e a Secretaria de 

Federal. No dia 20 de julho 
de 2018, por meio do Ofício SEI-GDF nº 
18/2018 a Secretaria de Saúde do Distrito 



 

 3º Relatório Quadrimestral de Avaliação do Contrato de Gestão

Ação/Melhoria pactuada 

Elaborar e aprovar 
Manual de Gestão de 

Pessoas 
Out/18

Elaborar e aprovar 
Manual de Organização 

Nov/18

Implementar 
integralmente, no 

âmbito do IHBDF, o 
Prontuário Eletrônico do 

Paciente, em 
substituição aos 

prontuários em papel 

Dez/18

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
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Prazo Status Evidências da Execução
Federal encaminhou para análise da Caixa os 
elementos técnicos compostos de projetos, 
cadernos, memórias, orçamentos, ARTs, 
pranchas e outros. Até
ainda não foi realizada.
revisão da meta para o contrato em 2019.

Out/18 Concluída 
O Manual de Gestão de Pessoas foi 
elaborado e entregue á Comissão de 
Avaliação do contrato em Dezembro.

Nov/18 Concluída 
O Manual de Organização foi elaborado e 
entregue á Comissão de Avaliação do 
Contrato em fevereiro de 2019.

Dez/18 
Em 

andamento 

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

Jun/18 Concluída 

“Índice de Satisfação do Usuário e 
Acompanhantes Atendidos” “Taxa de 
Mortalidade Hospitalar”, “Readmissão 
Hospitalar”, "Taxa de infecção em sítio 
cirúrgico, em cirurgias limpas”, “Taxa de 
infecção hospitalar”, “Taxa de Abastecimento 
de Medicamentos” foram 
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 med
agosto de 2018 para materiais médicos e em 
dezembro para OPME. 
“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.
“Taxa de Readmissão em UTI em até 48 
horas” e “Readmissão Hospitalar”
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Evidências da Execução 
Federal encaminhou para análise da Caixa os 
elementos técnicos compostos de projetos, 
cadernos, memórias, orçamentos, ARTs, 
pranchas e outros. Até o momento  análise 
ainda não foi realizada. Foi solicitada a 
revisão da meta para o contrato em 2019. 

O Manual de Gestão de Pessoas foi 
entregue á Comissão de 

to em Dezembro. 

O Manual de Organização foi elaborado e 
entregue á Comissão de Avaliação do 
Contrato em fevereiro de 2019. 
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 
funcionalidades a serem implantadas pela 

ice de Satisfação do Usuário e 
Acompanhantes Atendidos” “Taxa de 
Mortalidade Hospitalar”, “Readmissão 
Hospitalar”, "Taxa de infecção em sítio 
cirúrgico, em cirurgias limpas”, “Taxa de 
infecção hospitalar”, “Taxa de Abastecimento 

foram 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 iniciada em 

para materiais médicos e 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 

que fará o inventário dos 
equipamentos existentes no hospital. 
“Taxa de Readmissão em UTI em até 48 

“Readmissão Hospitalar” sofreram 



 

 3º Relatório Quadrimestral de Avaliação do Contrato de Gestão

Ação/Melhoria pactuada 

Substituir o pessoal não 
optante por permanecer 

no IHBDF 
Jun/18

Implementar o 
Transporte de pacientes 

Mar/18

Devolver o prédio da 
DITEC ao IHBDF 

Mai/18

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 Execução
adequações nas bases de coleta que após 
diagnóstico de inviabilidade e falta de 
confiabilidade das informações ge
primeiras medições. Adequações estão 
sendo realizadas para que as medições se 
reiniciem em 2019. 

Jun/18 Concluída 

Foram removidos pela SES um total de 1.020 
profissionais estatutários. Est
reposto pelas contratações realizadas ao 
longo do 1º semestre de 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 ambulância de suporte 
básico ou avançado; e o Contrato nº 68/ 
2018, cujo objeto engloba os serviços de 
maqueiros. 

Mai/18 Concluída 

O IHB enviou ao Secretário
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 –
informado que a mudança dos equi
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, 
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 Conta
070/2018, de uma ferramenta informacional 
para o   monitoramento da produção 
hospitalar com integração a base de dados 
do DataSUS. 
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Evidências da Execução 
adequações nas bases de coleta que após 
diagnóstico de inviabilidade e falta de 
confiabilidade das informações geradas nas 
primeiras medições. Adequações estão 
sendo realizadas para que as medições se 

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

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

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 

– 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 

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



 

 3º Relatório Quadrimestral de Avaliação do Contrato de Gestão

Avaliação geral e conclusões

Ao longo do ano os desafios foram tão grandes quanto o esforço emprega
pela equipe do IHB, visando 
população do Distrito Federal. Com um ano de 2018 envolvendo paralisações de 
ações devido a bloqueios judiciais, eventos esportivos internacionais com impacto 
no calendário, atrasos em repasse
seriam dias de muito trabalho. E o trabalho trouxe frutos importantes. 

O salto nos números apareceu a partir dos meses de abril e maio (logo após 
o desbloqueio do processo seletivo para contratação de profis
assistência à saúde) com aumento significativo na quantidade de internações, 
cirurgias e atendimentos de urgência, superando os resultados de 20
apresentando valores consistentes no 2º e 3º quadrimestres.

Com relação à qualidade na prest
importantes e significativas como a compra de equipamentos nunca antes 
disponíveis no hospital, taxa de abastecimentos de medicamentos e materiais a 
patamares que garantem tratamento adequado à população, melhoria na 
ambientação de espaços como o ambulatório e classificação de riscos, manutenção 
de equipamentos e espaços e implantação de projetos voltados ao acolhimento, ao  
cuidado e ao melhor atendimento do paciente.

Na gestão, os desafios envolveram o acompanhamento adequ
indicadores e metas contratualizados, melhorias para um faturamento hospitalar 
com qualidade e solidez, uma gestão financeira transparente e responsável, 
permitindo o abastecimento do hospital, adimplência com fornecedores e melhorias 
na infraestrutura, mesmo com dificuldades e atrasos enfrentados com relação aos 
repasses previstos que se repetiram no último quadrimestre do ano 
melhoria da qualidade de trabalho dos profissionais do Instituto.

Todas as ações e esforço realizado permitira
responsabilidade, transparência, governança e acima de tudo, com melhoria na 
qualidade e acolhimento à população do DF, corroborada por nova melhoria na 
avaliação realizada na 3ª pesquisa de satisfação do usuário em dezembro.

O Instituto será guiado para os próximos anos por estratégias e objetivos 
definidos de acordo com as necessidades e desafios que a saúde pública vai impor, 
entregando uma assistência com qualidade cada vez maior, consolidando e 
solidificando um modelo de gestã
Hospital de Base na instituição de saúde de referência em alta complexidade que 
melhor cuida de pessoas no Brasil.
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Avaliação geral e conclusões  

Ao longo do ano os desafios foram tão grandes quanto o esforço emprega
o IHB, visando à melhora dos serviços prestados pelo hospital à 

população do Distrito Federal. Com um ano de 2018 envolvendo paralisações de 
ações devido a bloqueios judiciais, eventos esportivos internacionais com impacto 
no calendário, atrasos em repasses e eleições do executivo, já era imaginado que 
seriam dias de muito trabalho. E o trabalho trouxe frutos importantes. 

O salto nos números apareceu a partir dos meses de abril e maio (logo após 
o desbloqueio do processo seletivo para contratação de profis
assistência à saúde) com aumento significativo na quantidade de internações, 
cirurgias e atendimentos de urgência, superando os resultados de 20
apresentando valores consistentes no 2º e 3º quadrimestres. 

qualidade na prestação de serviços, houveram ações 
importantes e significativas como a compra de equipamentos nunca antes 
disponíveis no hospital, taxa de abastecimentos de medicamentos e materiais a 
patamares que garantem tratamento adequado à população, melhoria na 

tação de espaços como o ambulatório e classificação de riscos, manutenção 
de equipamentos e espaços e implantação de projetos voltados ao acolhimento, ao  
cuidado e ao melhor atendimento do paciente. 

Na gestão, os desafios envolveram o acompanhamento adequ
indicadores e metas contratualizados, melhorias para um faturamento hospitalar 
com qualidade e solidez, uma gestão financeira transparente e responsável, 
permitindo o abastecimento do hospital, adimplência com fornecedores e melhorias 

tura, mesmo com dificuldades e atrasos enfrentados com relação aos 
que se repetiram no último quadrimestre do ano 

melhoria da qualidade de trabalho dos profissionais do Instituto. 

Todas as ações e esforço realizado permitiram entregar um modelo, com 
responsabilidade, transparência, governança e acima de tudo, com melhoria na 

acolhimento à população do DF, corroborada por nova melhoria na 
avaliação realizada na 3ª pesquisa de satisfação do usuário em dezembro.

stituto será guiado para os próximos anos por estratégias e objetivos 
definidos de acordo com as necessidades e desafios que a saúde pública vai impor, 
entregando uma assistência com qualidade cada vez maior, consolidando e 
solidificando um modelo de gestão que tem por objetivo, transformar o Instituto 
Hospital de Base na instituição de saúde de referência em alta complexidade que 
melhor cuida de pessoas no Brasil. 
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Ao longo do ano os desafios foram tão grandes quanto o esforço empregado 
melhora dos serviços prestados pelo hospital à 

população do Distrito Federal. Com um ano de 2018 envolvendo paralisações de 
ações devido a bloqueios judiciais, eventos esportivos internacionais com impacto 

s e eleições do executivo, já era imaginado que 
seriam dias de muito trabalho. E o trabalho trouxe frutos importantes.  

O salto nos números apareceu a partir dos meses de abril e maio (logo após 
o desbloqueio do processo seletivo para contratação de profissionais para a 
assistência à saúde) com aumento significativo na quantidade de internações, 
cirurgias e atendimentos de urgência, superando os resultados de 2017 e 

ação de serviços, houveram ações 
importantes e significativas como a compra de equipamentos nunca antes 
disponíveis no hospital, taxa de abastecimentos de medicamentos e materiais a 
patamares que garantem tratamento adequado à população, melhoria na 

tação de espaços como o ambulatório e classificação de riscos, manutenção 
de equipamentos e espaços e implantação de projetos voltados ao acolhimento, ao  

Na gestão, os desafios envolveram o acompanhamento adequado dos 
indicadores e metas contratualizados, melhorias para um faturamento hospitalar 
com qualidade e solidez, uma gestão financeira transparente e responsável, 
permitindo o abastecimento do hospital, adimplência com fornecedores e melhorias 

tura, mesmo com dificuldades e atrasos enfrentados com relação aos 
que se repetiram no último quadrimestre do ano e ações para 

m entregar um modelo, com 
responsabilidade, transparência, governança e acima de tudo, com melhoria na 

acolhimento à população do DF, corroborada por nova melhoria na 
avaliação realizada na 3ª pesquisa de satisfação do usuário em dezembro. 

stituto será guiado para os próximos anos por estratégias e objetivos 
definidos de acordo com as necessidades e desafios que a saúde pública vai impor, 
entregando uma assistência com qualidade cada vez maior, consolidando e 

o que tem por objetivo, transformar o Instituto 
Hospital de Base na instituição de saúde de referência em alta complexidade que 
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Anexo 1 – Resultados da 
Os resultados a seguir consolidam a 3
as percepções do usuário atendido ou representante legal em relação ao serviço 
prestado no IHB entre os dias 02 e 31 de 

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 Hospital de 
Base, com vistas ao aprimoramento da qualidade do atendimento.

 

RESULTADOS DA 3ª PESQUISA 
DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO
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Resultados da 3ª pesquisa de satisfação do usuário atendido
r consolidam a 3ª 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 dezembro de 2018.  

A pesquisa é apresentada na seguinte sequência: 

o 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 Hospital de 

rimoramento da qualidade do atendimento. 

RESULTADOS DA 3ª PESQUISA 
DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

Dezembro de 2018
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pesquisa de satisfação do usuário atendido 
ª 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 

RESULTADOS DA 3ª PESQUISA 
DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO
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ESTE RELATÓRIO CONSOLIDA OS RESULTADOS

ATENDIDO OU REPRESENTANTE LEGAL

DEZEMBRO DE 2018.

OS RESULTADOS DA PESQUISA SÃO APRESENTADOS

2018.

APRESENTAÇÃO

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

OBJETIVO DA PESQUISA

AVALIAR A SATISFAÇÃO E A PERCEPÇÃO
VISTAS AO APRIMORAMENTO DA QUALIDADE
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RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO REALIZADA PARA OBTER AS PERCEPÇÕES

LEGAL EM RELAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO NO IHB ENTRE OS DIAS 13 DE NOVEMBRO

APRESENTADOS DE FORMA COMPARATIVA À PESQUISA REALIZADA EM MARÇO

BRASÍLIA, DEZEMBRO

PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS DO INSTITUTO HOSPITAL DE
QUALIDADE DO ATENDIMENTO

57 

PERCEPÇÕES DO USUÁRIO

OVEMBRO ATÉ 12 DE

E JULHO DE

EZEMBRO DE 2018

 

DE BASE, COM
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

METODOLOGIA

MÉTODO DE COLETA
Questionário digital disponibilizado aos usuários, contendo um conjunto de itens 
referentes à: estrutura, atendimento e avaliação geral do IHB

Obs.:

PERÍODO DE COLETA Entre os dias 

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

PARTICIPANTES 1.017 pessoas

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

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

MÉTODO DE ANÁLISE

 Utilização do NPS ou Net Promoter Score, que é um indicador bastante utilizado para entender e gerir a 
experiência do usuário

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

Net Promoter Score 
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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 13 DE NOVEMBRO ATÉ 12 DE DEZEMBRO de 2018

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

1.017 pessoas

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

Utilização do NPS ou Net Promoter Score, que é um indicador bastante utilizado para entender e gerir a 

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

Net Promoter Score (%) = Promotores – Detratores

58 

Questionário digital disponibilizado aos usuários, contendo um conjunto de itens 

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

Calculada com base na média de atendimentos do primeiro quadrimestre do ano de 

 

Utilização do NPS ou Net Promoter Score, que é um indicador bastante utilizado para entender e gerir a 

objetivo do NPS é determinar um índice de satisfação facilmente interpretável e que pode ser comparado ao 
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

MÉTODO DE ANÁLISE

CLASSIFICAÇÃO NPS
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CARACTERIZAÇÃO DOS
RESPONDENTES

59 
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

PERFIL DEMOGRÁFICO

Gênero

37% 41%

63% 59%

1ª Pesquisa 2ª Pesquisa

Masculino Feminino

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

PERFIL EDUCACIONAL

Escolaridade

0%

11%

0%0%

16%

0%

14%

Pós-graduado Superior completo Superior
incompleto
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Idade

43%

57%

3ª Pesquisa

Feminino

22%
15%

46%

38%

29%

46%

3%
1%

1ª Pesquisa 2ª Pesquisa

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

33%

24%

17%
15%

8%

44%

7% 6%

17%

7%

44%

9%
6%

Superior
incompleto

Ensino médio
completo

Ensino médio
incompleto

Ensino fundamental
completo

Ensino fundamental
incompleto

1ª Pesquisa 2ª Pesquisa 3ª Pesquisa

60 

18%

36%

45%

1%

3ª Pesquisa

16-40 anos 0-15 anos

 

0%

17%

2%

18%

2%

Ensino fundamental
incompleto

Analfabeto
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

AVALIAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELO HOSPITAL

Serviço prestadoServiço prestado

Nota NPS do serviço prestado pelo hospital

GERAL

1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA

NOTA NPS 3 58 72

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

APERFEIÇOA-
MENTO

QUALIDADE QUALIDADE

36%

8% 4%
15%

26%

26%
20%

23%

39%

66%
76%

62%

1ª avaliação 2ª avaliação 3ª avaliação 1ª avaliação

Geral

Avaliação do Contrato de Gestão 61

RESULTADOS DA PESQUISA

HOSPITAL

Nota NPS do serviço prestado pelo hospital

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA

46 46 72 -19 58 62 -6

UALIDADE
APERFEIÇOA-

MENTO
APERFEIÇOA-

MENTO
QUALIDADE CRÍTICA QUALIDADE QUALIDADE CRÍTICA

10% 3%

50%

7% 6%

37%

7%

34%

21%

19%

29% 26%

32%

21%

56%
75%

31%

65% 68%

31%

72%

1ª avaliação 2ª avaliação 3º avaliação 1ª avaliação 2ª avaliação 3ª avaliação 1ª avaliação 2ª avaliação

Internação Emergência Ambulatório

61 

 

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA

65 82

RÍTICA QUALIDADE EXCELÊNCIA

2%
13%

84%

2ª avaliação 3ª avaliação

Ambulatório

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 3ª PESQUISA

NOTA NPS 14 72 81

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

APERFEIÇOA-
MENTO

QUALIDADE EXCELÊNCIA

29%

5% 3%
20%

27%

18%
13%

20%

44%

77% 84%

61%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

GERAL

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM

Enfermagem

Nota NPS atendimento enfermagem

GERAL

1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA

NOTA NPS 43 65 78

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

APERFEIÇOA-
MENTO

QUALIDADE EXCELÊNCIA

17%
7% 4%

15%

24%

22%
14%

18%

59%
72%

82%
67%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

GERAL
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ATENÇÃO E INFORMAÇÕES RECEBIDAS)

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA

41 60 82 -15 67 75 20

XCELÊNCIA
APERFEIÇOA-

MENTO
QUALIDADE EXCELÊNCIA CRÍTICA QUALIDADE EXCELÊNCIA

APERFEIÇOA
MENTO

9% 3%

41%

6% 3%

26%

2%

22%

12%

32%

21% 19%

28%

14%

69%
85%

27%

73% 78%

46%

84%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

NFERMAGEM

Nota NPS atendimento enfermagem

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA

51 63 75 27 62 72 49

XCELÊNCIA QUALIDADE QUALIDADE EXCELÊNCIA
APERFEIÇOA-

MENTO
QUALIDADE QUALIDADE

APERFEIÇOA
MENTO

7% 5%
24%

7% 7% 13% 6%

22%
15%

25%

23%
15%

26%
20%

70%
80%

51%
69%

79%
62%

74%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

62 

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA

83 86

PERFEIÇOA-
MENTO

EXCELÊNCIA EXCELÊNCIA

3%
7%

89%

AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO

MBULATÓRIO

9 E 10

7 E 8

0 A 6

 

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA

68 85

PERFEIÇOA-
MENTO

QUALIDADE EXCELÊNCIA

1%
13%

86%

AVALIAÇÃO 3ª 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 3ª PESQUISA

NOTA NPS 61 73 85

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

QUALIDADE QUALIDADE EXCELÊNCIA

11% 7% 3% 6%

17%
13%

8% 11%

72% 80% 88% 83%

1ª avaliação 2ª avaliação 3ª avaliação 1ª avaliação

Geral

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

ATENDIMENTO EQUIPE DE NUTRIÇÃO

Nutrição

Nota NPS equipe nutrição

GERAL

1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA

NOTA NPS 50 52 75

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

QUALIDADE QUALIDADE EXCELÊNCIA

16% 12% 4% 12%

18% 24%

17%
15%

66% 64%
79% 73%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

GERAL
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INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA

77 70 85 44 71 75 65

XCELÊNCIA EXCELÊNCIA QUALIDADE EXCELÊNCIA
APERFEIÇOA-

MENTO
QUALIDADE EXCELÊNCIA QUALIDADE

8% 4%
18%

8% 6% 9% 6%

13%
8%

21%

13% 12%
18%

12%

79%
89%

62%
78% 81% 74% 82%

1ª avaliação 2ª avaliação 3ª avaliação 1ª avaliação 2ª avaliação 3ª avaliação 1ª avaliação 2ª avaliação

Internação Emergência Ambulatório

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA

61 50 79 32 60 72 49

XCELÊNCIA QUALIDADE QUALIDADE EXCELÊNCIA
APERFEIÇOA-

MENTO
QUALIDADE QUALIDADE

APERFEIÇOA
MENTO

14%
3%

24%
7% 5%

17% 16%

23%

15%

21%

26%
18%

18% 22%

64%
82%

55%
67%

77%
66% 61%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

63 

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA

77 95

UALIDADE EXCELÊNCIA EXCELÊNCIA

0%5%

95%

2ª avaliação 3ª avaliação

Ambulatório

9 e 10

7 e 8

0 a 6

 

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA

45 73

PERFEIÇOA-
MENTO

APERFEIÇOA-
MENTO

QUALIDADE

2%

24%

75%

AVALIAÇÃO 3ª 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 3ª PESQUISA

NOTA NPS 45 59 71

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

APERFEIÇOA-
MENTO

QUALIDADE QUALIDADE

15% 12% 7% 7%

26%
18%

15%
26%

60%
71% 78%

67%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

GERAL

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

QUALIDADE DAS REFEIÇÕES (CARDÁPIO, SABOR

Refeições

Nota NPS qualidade das refeições 

GERAL

1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA

NOTA NPS 6 24 42

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

APERFEIÇOA-
MENTO

APERFEIÇOA-
MENTO

APERFEIÇOA-
MENTO

31% 25%
16%

26%

32%
26%

26%

30%

37%
49%

58%
44%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

GERAL
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INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA

60 66 74 25 42 64 32

UALIDADE QUALIDADE QUALIDADE QUALIDADE
APERFEIÇOA-

MENTO

APERFEIÇOA-
MENTO

QUALIDADE
APERFEIÇOA

MENTO

11% 7%
28%

17% 10% 18%
7%

11% 12%

20%
25%

16%

31%

17%

77% 81%

53% 58%
74%

51%

76%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

SABOR, TEMPERATURA)

Nota NPS qualidade das refeições 

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA

18 23 43 -11 29 41 19

- APERFEIÇOA-
MENTO

APERFEIÇOA-
MENTO

APERFEIÇOA-
MENTO

CRÍTICA
APERFEIÇOA-

MENTO

APERFEIÇOA-
MENTO

APERFEIÇOA
MENTO

26% 17%
39%

22% 16% 25% 28%

25%
22%

34%

26%
27%

32% 26%

49%
60%

27%

51% 57%
44% 46%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

64 

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA

70 75

PERFEIÇOA-
MENTO

QUALIDADE EXCELÊNCIA

0%

25%

75%

AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO

MBULATÓRIO

9 E 10

7 E 8

0 A 6

 

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA

18 48

PERFEIÇOA-
MENTO

APERFEIÇOA-
MENTO

APERFEIÇOA-
MENTO

9%

33%

57%

AVALIAÇÃO 3ª 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 3ª PESQUISA

NOTA NPS 34 48 70

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

APERFEIÇOA-
MENTO

APERFEIÇOA-
MENTO

QUALIDADE

22%
12% 5% 8%

22%
27%

20% 8%

56% 61%
75%

84%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª 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 3ª PESQUISA

NOTA NPS 31 54 69

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

APERFEIÇOA-
MENTO

QUALIDADE QUALIDADE

22% 13% 7% 12%

25%

20%
17%

21%

53%
67% 76%

67%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

GERAL
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Nota NPS atendimento no laboratório

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA

76 55 74 2 53 66 37

UALIDADE EXCELÊNCIA QUALIDADE QUALIDADE
APERFEIÇOA-

MENTO
QUALIDADE QUALIDADE

APERFEIÇOA
MENTO

11% 5%

37%

14% 8% 15% 12%

23%
16%

25%

19%
18%

33% 38%

66%
79%

39%

67% 74%

52% 51%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª 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 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA

55 61 80 5 59 62 26

UALIDADE QUALIDADE QUALIDADE EXCELÊNCIA
APERFEIÇOA-

MENTO
QUALIDADE QUALIDADE

APERFEIÇOA
MENTO

10% 4%

35%
13% 11%

22% 18%
20%

13%

25%

15% 17%

30%
27%

71%
84%

40%

72% 73%

48% 55%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

65 

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA

39 67

PERFEIÇOA-
MENTO

APERFEIÇOA-
MENTO

QUALIDADE

0%

33%

67%

AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO

MBULATÓRIO

9 E 10

7 E 8

0 A 6

 

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA

38 66

PERFEIÇOA-
MENTO

APERFEIÇOA-
MENTO

QUALIDADE

3%

28%

69%

AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO

MBULATÓRIO

9 E 10

7 E 8

0 A 6
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

ESTRUTURA DA UNIDADE QUE FOI ATENDIDO

Estrutura

Nota NPS estrutura da unidade que foi atendido/internado

GERAL

1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA

NOTA NPS -6 36 49

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

CRÍTICA
APERFEIÇOA-

MENTO

APERFEIÇOA-
MENTO

39%

16% 13%
26%

29%

32%
25%

29%

33%
52%

62%
45%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª 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 3ª PESQUISA

NOTA NPS -4 58 71

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

CRÍTICA QUALIDADE QUALIDADE

36%

10% 5%
26%

32%

22%
19%

38%

32%

68% 76%

36%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO

GERAL

Avaliação do Contrato de Gestão 66

ATENDIDO/INTERNADO

Nota NPS estrutura da unidade que foi atendido/internado

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA

19 29 65 -19 23 25 -12

- APERFEIÇOA-
MENTO

APERFEIÇOA-
MENTO

QUALIDADE CRÍTICA
APERFEIÇOA-

MENTO

APERFEIÇOA-
MENTO

CRÍTICA

18%
9%

49%

21% 22%
38%

10%

34%

17%

22%

34% 31%

35%

28%

48%

74%

30%
45% 47%

27%

62%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª 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 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA

10 41 72 -16 61 59 -4

UALIDADE
APERFEIÇOA-

MENTO

APERFEIÇOA-
MENTO

QUALIDADE CRÍTICA QUALIDADE QUALIDADE CRÍTICA

19%
5%

47%

8% 9%

33%

7%

22%

18%

22%

24% 22%

37%

21%

59%
77%

31%

68% 68%

30%

72%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

66 

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA

12 52 63

RÍTICA QUALIDADE QUALIDADE

6%

24%

69%

AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO

MBULATÓRIO

9 E 10

7 E 8

0 A 6

 

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA

65 82

RÍTICA QUALIDADE EXCELÊNCIA

1%
15%

83%

AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO

MBULATÓRIO

9 E 10

7 E 8

0 A 6
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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 3ª PESQUISA

NOTA NPS -11 23 50

ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO

CRÍTICA
APERFEIÇOA-

MENTO
QUALIDADE

42%
24%

13%

35%

27%

29%

25%

20%

31%
47%

63%
45%

1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª 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

43%

5% 22%

Geral

Internação

Emergência

Ambulatório

Até 30 min 30 min - 1 hora

Avaliação do Contrato de Gestão 67

INTERNAÇÃO

Nota NPS tempo de espera pelo atendimento/internação

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA

ESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 1ª PESQUISA

10 25 60 -23 13 41 -16

UALIDADE
APERFEIÇOA-

MENTO

APERFEIÇOA-
MENTO

QUALIDADE CRÍTICA
APERFEIÇOA-

MENTO

APERFEIÇOA-
MENTO

CRÍTICA

25%
11%

50%
29%

15%

40%
19%

24%

18%

22%

29%

29%

36%

31%

51%
71%

27%
42%

56%

24%

50%

AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO

INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

ATENDIMENTO (PERCEPÇÃO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018)

Percepção do tempo médio de espera para o 1º atendimento

43%

66%

66%

18%

17%

14%

29%

63%

1 - 2 horas 2 - 3 horas 3 - 4 horas 4 - 5 horas 5 - 6 horas Mais de 6 horas

67 

AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA

16 32 53

RÍTICA
APERFEIÇOA-

MENTO
QUALIDADE

11%

24%

64%

AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO

MBULATÓRIO

9 E 10

7 E 8

0 A 6

 

8%

9%

5%

4%

3%

9%

2%

1%

3%

1%

1%

1%

2%

0%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

3%

0%

Mais de 6 horas  
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

PRINCIPAIS QUEIXAS (JULHO DE 2018)

Queixas

FALTA DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO (LENÇOL, MEDICAMENTOS

ESTRUTURA (FALTA DE VENTILAÇÃO, CADEIRAS QUEBRADAS

DEMORA NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

PRINCIPAIS QUEIXAS (DEZEMBRO DE 2018)

Queixas

Banheiros (quantidade, manutenção, limpeza)

Má qualidade do atendimento (Médicos, Enfermeiros, Recepção,…

Condições inadequadas para acompanhantes

Elevado tempo de espera (triagem, atendimento, radiografia,…

Quantidade inadequada de funcionários (Médico, Enfermeiros,…

Estrutura (espaço físico, manutenção,..)

Comida insatisfatória (qualidade, variação do cardápio)

Equipamentos inadequados (leitos, cadeiras, lençois, roupas)

Privacidade (cortinas, separar masculino de feminino)

Falta de remédios
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24%

10%

7%

6%

MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ETC)

QUEBRADAS, FALTA DE BEBEDOUROS, ETC.)

DEMORA NO ATENDIMENTO

CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS

QUALIDADE DO ATENDIMENTO

11%

9%

7%

5%

5%

2%

2%

2%

2%

2%

Banheiros (quantidade, manutenção, limpeza)

Má qualidade do atendimento (Médicos, Enfermeiros, Recepção,…

Condições inadequadas para acompanhantes

Elevado tempo de espera (triagem, atendimento, radiografia,…

Quantidade inadequada de funcionários (Médico, Enfermeiros,…

Estrutura (espaço físico, manutenção,..)

Comida insatisfatória (qualidade, variação do cardápio)

Equipamentos inadequados (leitos, cadeiras, lençois, roupas)

Limpeza

Lotação elevada

Privacidade (cortinas, separar masculino de feminino)

Falta de remédios

Barulho

68 

53%

 

19%

19%

14%
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

ANÁLISE SÍNTESE DOS RESULTADOS

ITENS AVALIADOS
INTERNAÇÃO

2ª PESQUISA 3ª PESQUISA

1. RECEPÇÃO QUALIDADE EXCELÊNCIA

2. ENFERMAGEM QUALIDADE EXCELÊNCIA

3. MÉDICOS QUALIDADE EXCELÊNCIA

4. NUTRIÇÃO QUALIDADE EXCELÊNCIA

5. FISIOTERAPIA QUALIDADE QUALIDADE

6. ALIMENTAÇÃO APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO

7.LABORATÓRIO QUALIDADE QUALIDADE

8. EXAMES DE IMAGEM QUALIDADE EXCELÊNCIA

9. ESTRUTURA APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE

10. HIGIENE APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE

11. TEMPO DE ESPERA APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE

12. NOTA GERAL APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE
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SÍNTESE DOS RESULTADOS

EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO

ESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 2ª PESQUISA 3ª PESQUISA 2ª

XCELÊNCIA QUALIDADE EXCELÊNCIA EXCELÊNCIA EXCELÊNCIA QUALIDADE

XCELÊNCIA QUALIDADE QUALIDADE QUALIDADE EXCELÊNCIA QUALIDADE

XCELÊNCIA QUALIDADE EXCELÊNCIA EXCELÊNCIA EXCELÊNCIA QUALIDADE

XCELÊNCIA QUALIDADE QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE QUALIDADE

UALIDADE APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE QUALIDADE EXCELÊNCIA QUALIDADE

PERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO

UALIDADE QUALIDADE QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO

XCELÊNCIA QUALIDADE QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE QUALIDADE

UALIDADE APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO

UALIDADE QUALIDADE QUALIDADE QUALIDADE EXCELÊNCIA QUALIDADE

UALIDADE APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO QUALIDADE APERFEIÇOAMENTO

UALIDADE QUALIDADE QUALIDADE QUALIDADE EXCELÊNCIA QUALIDADE
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GERAL IHB

PESQUISA 3ª PESQUISA

UALIDADE EXCELÊNCIA

UALIDADE EXCELÊNCIA

UALIDADE EXCELÊNCIA

UALIDADE EXCELÊNCIA

UALIDADE QUALIDADE

PERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO

PERFEIÇOAMENTO QUALIDADE

UALIDADE QUALIDADE

PERFEIÇOAMENTO APERFEIÇOAMENTO

UALIDADE QUALIDADE

PERFEIÇOAMENTO QUALIDADE

UALIDADE QUALIDADE
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

ANÁLISE SÍNTESE DOS RESULTADOS

-20
-15
-10

-5
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

1ª Pesquisa
Nota Geral Recepção

Alimentação Laboratório

Excelência

Qualidade

Aperfeiçoamento

Crítica

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

ANÁLISE SÍNTESE DOS RESULTADOS

Laboratório

Exames de Imagem

Estrutura

Higiene

Tempo de Espera
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2ª Pesquisa 3ª Pesquisa
Recepção Enfermagem Médicos Nutrição Fisioterapia

Laboratório Exames de Imagem Estrutura Higiene Tempo de Espera

-25

0

25

50

75

100

Nota Geral

Recepção

Enfermagem

Médicos

Nutrição

Fisioterapia

Alimentação

Laboratório

Tempo de Espera

Faixas do NPS:
•Excelência = 75 a 100
•Qualidade = 50 a 74
•Aperfeiçoamento = 0 a 49
•Crítica  =  
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3ª Pesquisa

Tempo de Espera  

1ª Pesquisa

2ª Pesquisa

3ª Pesquisa

Faixas do NPS:
Excelência = 75 a 100
Qualidade = 50 a 74
Aperfeiçoamento = 0 a 49
Crítica  =  -100 a -1  


