
1. INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR-IBDAH 

 

2. CNPJ:07.267.476/0010-23 

 

3. O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar (IBDAH), Instituição 

filantrópica sem fins lucrativos, vem prestando serviços relevantes à sociedade de forma contínua na 

área da saúde. Fundado há mais de 14 anos é reconhecido no Estado da Bahia, atuando na gestão e 

administração hospitalar, sendo referência, também, na implantação de serviços todos voltados para 

atendimento ao SUS. 

O IBDAH também executa pesquisas e treinamentos técnicos em recursos humanos da área de saúde, 

para organizações sociais, governamentais e não governamentais, possuindo em seu corpo técnico 

profissionais com mais de 20 anos de experiência.  

Com o modelo de gestão, focado nas metas e na satisfação do cliente, o IBDAH trabalha voltado ainda para 

trabalho dos profissionais de saúde de forma a garantir sempre a sua segurança e dos pacientes, 

garantindo dessa forma qualidade e credibilidade dos serviços prestados. 

Foco na excelência dos profissionais, tecnologias de última geração, modelo de gestão eficiente e um 

cuidado especial com o ser humano, esses têm sido os pilares do IBDAH - Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento da Administração Hospitalar, que há mais uma década vem apoiando governos 

estaduais e municipais na implantação de serviços de elevada qualidade na rede pública de saúde de 

atendimento SUS.  

O IBDAH tem ampla expertise no atendimento aos clientes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 

promovendo excelência no atendimento desses pacientes, em diversas regiões da Bahia e no 

município de Abreu e Lima-PE.  Seja na capital ou no interior do estado, nas suas unidades, milhares 

de baianos já comprovaram que o serviço da rede pública de saúde não deixa nada a desejar em 

termos de qualidade e humanização.   

 

4. UPAE Grande Recife - Irmã Duda 
 

5. CNPJ: 10.572.048/0001-28 
 

6. Endereço: Rodovia BR 101 ,KM 47, S/N, Bairro Desterro, Abreu e Lima- PE,  
CEP: 53520-015 

7. Telefone: Recepção Geral 81 3184.4618 
8. Horário de atendimento: Das 7h às 17h 

 
E-mail: upae.ibdah@gmail.com 
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