


Quem é o IESP?

O Instituto de Excelência em Saúde Pública (IESP) é uma 

Organização Social sem fins lucrativos que promove gestão 

qualificada na área de saúde pública, com melhoria contínua e 

parcerias. Atuando como um facilitador jurídico e burocrático 

na condução de equipamentos de saúde, contamos com a 

estrutura adequada para gestão completa ou colaborativa, 

sempre objetivando cumprir protocolos e legislação pertinente.
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Nossa história

Há mais de 13 anos, o Instituto de Excelência em 

Saúde Pública vem fazendo a diferença na saúde 

brasileira, ajudando o poder público a expandir 

seus serviços de saúde por meios e políticas 

públicas e a criar diretrizes para desburocratização 

da execução do serviço, sempre respeitando 

todas as normas vigentes e promovendo a 

economicidade dos recursos públicos.

Desde 2009 somos uma Organização social 

inscrita no CNPJ sob o número 10.779.749/0001-

32, situado no Edifício The One Office Tower, 

Avenida Itália, nº 928, 15º andar, sala 1.508, Jardim 

das Nações, Taubaté, Estado de São Paulo.3



MISSÃO
Produzir, inserir, praticar, desempenhar e administrar 
todos os processos pertinentes aos projetos de 
saúde contratados, proporcionando um melhor 
gerenciamento dos mesmos. Disponibilizar serviços de 
qualidade e humanizados aos clientes, colaboradores 
e outras partes interessadas, além de cooperar para a 
sustentabilidade contínua da instituição.

VISÃO
Visamos o reconhecimento dos trabalhos ministrados, 
objetivando sempre o progresso em gerenciar 
projetos, diante dos melhores exercícios de excelência, 
sendo referência na prestação de serviços em saúde, 
reconhecida por gestores públicos pelo modelo de 
gerência, práticas de qualidade, humanização e 
transcendência no cuidado.

VALORES
O Instituto de Excelência em Saúde Pública é uma 
organização que vem cada vez mais se expandindo no 
segmento de gerenciar projetos em unidades de saúde. 
Buscamos o grande comprometimento do nosso time de 
colaboradores em nossos princípios e valores. A prática 
diária desses valores é responsável pela manutenção de 
um ambiente amigável e saudável e que resulta em uma 
maior qualidade do nosso trabalho para os nossos clientes.4



O que fazemos?
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Gestão de Estruturas de Saúde

Somos preparados e qualificados para ajudar tanto 
o poder público como o poder privado a melhorar 
os índices de qualidade, aumentar sua capacidade 
de atendimento e a implantar ou melhorar suas 
políticas de humanização e acolhimento.

O IESP possui equipe multidisciplinar altamente 
preparada para planejar e executar os mais diversos 
tipos e tamanhos de projetos voltados à administração 
de estruturas de saúde. 



• SAMU
• Laboratório
• Prontos Socorros
• Gestão de Recursos Humanos de Saúde
• Unidades de Pronto Atendimento (1, 2 e 3)
• Transporte de Emergência
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• Nutrição
• Farmácia
• Unidades Básicas de Saúde 
• Programas de Saúde da Família
• Centro de Atenção Psicossocial
• Gestão Farmacêutica
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• Hospitais (Baixa, Média e Alta Complexidade) 
• Fornecimento de equipe médica qualificada 
• Parques tecnológicos 
• Serviços Administrativos para Gestão Hospitalar 
• Telemedicina 
• Transparência Institucional e Prestação de Contas 
• Sistemas Assistenciais e de Avaliação



Processos administrativos,
operacionais e assistenciais
de qualidade
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O Instituto de Excelência em Saúde Pública possui seu próprio 
Regimento Interno, além de possuir Regulamento que dispõe sobre 
as Diretrizes de Recursos Humanos, Manual de Regulamento de 
Compras e Contratação de Serviços.

Focamos na total transparência de todos os nossos atos, e fazemos 
isso por meio das nossas ilibadas e completas prestações de contas, 
nossos portais de comunicação na internet e também por manter 
nossas redes sociais ativas e alimentadas, pois sabemos que nossos 
públicos alvos - o poder público e a população em geral - devem ter 
acesso ao máximo de informações possíveis.



Projetos de Sucesso

TAUBATÉ / SP
Unidade de Pronto Atendimento

PINDAMONHANGABA / SP
Unidades de Pronto Atendimento

TREMEMBÉ / SP
Unidade de Pronto Atendimento

VALE DO PARAÍBA / SP
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

BRAGANÇA PAULISTA / SP
Atenção Básica

SERRA / ES
Unidade de Pronto Atendimento

CARIACICA / ES
Unidade de Pronto Atendimento
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QUISSAMÃ / RJ
Hospital Municipal



Municípios Qualificados

• Serra – ES 
• Vila Velha – ES 
• Mato Grosso do Sul  
• Paranaíba – MS 
• Quissamã – RJ 
• Barueri – SP 
• Bragança Paulista – SP 
• Caçapava – SP 
• Consórcio Intermunicipal 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência do Vale 
do Paraíba e da Região           
• Serrana – CISAMU 
Guaratinguetá – SP 
• Jacareí – SP 
• Osasco – SP

• Pindamonhangaba – SP
• São José dos Campos – SP 
• Tatuí – SP 
• Taubaté – SP 
• Teresópolis – RJ 
• Tremembé – SP 
• Cariacica – ES 
• Viana – ES 
• Votorantim – SP 
• Cajamar – SP 
• Muriaé – MG



Projetos especiais
sob medida para você 
e sua necessidade.
O Instituto de Excelência em Saúde Pública 
está a disposição para analisar suas necessidades 
e propor projetos especiais para atendimento 
das suas demandas.. 

ATENDIMENTO REALIZADOS: + de 1000 
 
ESPECIALIDADES MÉDICAS: 12 
 
SERVIÇOS OFERCIDOS: 

Case de Sucesso

• Constas Eletivas 
• Solicitações de Exames 
• Atendimentos de Enfermagem 
• Farmácia
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CASE DE SUCESSO
Ônibus Intenerante de Atendimento a Atenção Básica
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NOSSA EQUIPE ALTAMENTE 
QUALIFICADA ESTÁ PRONTA PARA 
AJUDÁ-LO COM O PLANEJAMENTO, 
IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO SEU 
PROJETO DE SUCESSO!

Naturalidade: Rio de Janeiro / RJ

DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL: Paulo Rozaes Júnior 

Naturalidade: Cachoeiro do Itapemirim / ES

DIRETOR TÉCNICO: Dr. Ernesto Carlos Pessanha Filho 

Naturalidade: Campos dos Goytacazes / RJ

PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO: Pedro Cipriano da Silva Junior




