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O encontro entre o presidente da Ahseb 
e os associados do interior por meio da 
ferramenta online que vem sendo utilizada 
para o Ucas Interativa - intitulado “Conexão 
com o presidente” - será um projeto fixo da 
Ahseb para 2017. 

O objetivo é, em edições periódicas 
e previamente agendadas, possibilitar o 
encontro, em tempo real, do presidente da 
entidade e de outros membros da equipe 
com os prestadores que possuem sede em 
municípios fora de Salvador para discutir 

temas de relevância, apresentar e tirar dúvidas 
sobre os serviços e os projetos da Ahseb.  

A experiência da primeira edição, em 
dezembro último, com o tema “O atual 
cenário do mercado de Saúde Suplementar”, 
teve resposta positiva e, conforme colocou o 
presidente Mauro Duran Adan, atende à meta 
da gestão para a interiorização dos serviços.  
“A iniciativa em utilizar a ferramenta web 
também é uma forma de viabilizar redução 
de custos para os associados, pois dispensa a 
necessidade de deslocamento”, destacou. 
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O objetivo é estreitar laços com associados do interior por meio de ferramenta web

Um recadastramento foi iniciado em fevereiro 
para viabilizar a atualização dos dados dos 
associados da Ahseb que possuem sede no 
interior do estado. O processo foi iniciado 
com antecedência para facilitar a participação 
em projetos e serviços da associação como 
este, o Conexão com o presidente. Mantenha 
seus dados atualizados. Informações: ahseb@
ahseb.com.br ou 71 -3082-3752.

RECADASTRAMENTO

 “Conexão com o presidente”  
       será projeto fixo da Ahseb

SEMINÁRIO VAI DISCUTIR VALOR AO 
PACIENTE NO ATUAL CENÁRIO (pag.3)
A Ahseb realizará evento que vai dicutir sobre 
o tema no dia 23 de março, em Salvador, no 
Mundo Plaza Business Center. O objetivo é reunir 
profissionais e representantes de estabelecimentos 
da Saúde Suplementar da Bahia.

INTENSIFICAÇÃO DOS CURSOS ONLINE
É META DA UCAS (pág. 2)
A Ucas vai oferecer uma maior quantidade de capacitações online para facilitar 
o acesso aos cursos para quem reside fora de Salvador

SISTEMA S DA SAÚDE (pág.4)
Confederação Nacional de Saúde começará 2017 com novas ações em prol da 
aprovação do projeto de lei que cria o sistema para o setor de saúde.

Presidente da 
Ahseb, Mauro 
Duran Adan, 

expôs dados do 
atual cenário de 

mercado.

Projeto utiliza 
a mesma 
ferramenta 
dos cursos 
Ucas Interativa.

Superintendente 
da Ahseb, Maisa 

Domenech, 
apresentou

outros projetos 
da entidade, como 
o SOS Alvará e o 

Compras Conjuntas.

Coordenadora 
pedagógica 
da Ucas, Alana 
Mendonça, 
apresentou 
grade prevista 
de cursos 
para o primeiro 
semestre.
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A Universidade Corporativa (Ucas) está 
investindo na tecnologia e vai oferecer uma 
maior quantidade de capacitações pelo selo Ucas 
Interativa, que viabiliza o acesso ao curso por 
meio da Internet, permitindo interatividade em 
tempo real. 

Segundo a coordenadora pedagógica, Alana 
Mendonça, a meta é ampliar o público no interior. 
“Com a ferramenta tecnológica já em uso e com 
boas e sucedidas tentativas feitas em 2016, o 
cronograma dará uma maior oferta de cursos 
online”, afirmou, destacando as vantagens de 
maior acessibilidade e economia por parte dos 
associados que possuem sede fora de Salvador, 
já que estes cursos dispensam o deslocamento. 

Outra novidade que está sendo planejada é o 

curso rápido, com carga horária reduzida, de 6h, e 
preço mais acessível, que viabilizará a atualização 
sobre temas recentes, voltados para atender 
novas demandas de mercado. Segundo Alana, é 
necessária uma evolução no sentido tecnológico 
para dar uma atualização no modelo de gestão 
da instituição e mais adequada a este período de 
crise econômica. 

De acordo com Haroldo Pèon, diretor das 
Ucas, a ideia é trazer temas de discussão mais 
contemporâneos para que o profissional se 
mantenha atualizado e antenado ao mercado de 
trabalho, além de ampliar o público abarcado pela 
Ucas. “No momento em que vivemos, a busca por 
atua-lização deixou de ser uma recomendação 
para se tornar uma necessidade”.

Ucas aposta na tecnologia  
     online e aumenta oferta do  
     Ucas Interativa

Ahseb realiza 
       gestões para  
       cumprimento da  
       Lei 13.003 na Bahia

Superintendente da Ahseb  
      representou CNS em grupo que  
      discutiu plano de saúde acessível

Comunicação

Seminário discute 
geração de valor ao 
paciente na Saúde 
Suplementar
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• Presidência – Mauro Duran Adan

• Vice-presidência – Ricardo Pereira Costa

• Diretor 1 secretário – Antônio Brito

• Diretor 1 tesoureiro – Thiago Cavalcanti

• Diretor 2 tesoureiro – Alexandre Guerra

• Diretor jurídico – Agnaldo Bahia Monteiro Neto

• Diretor SUS – Luiz Delfino M. Lopes

• Diretoria UCAS – Haroldo Pèon

• Diretoria de Saúde Suplementar – Cícero  
  Newton Andrade

• Conselho Fiscal Titulares – Flávio Tavares,    
   Nadson Alves Pedreira e Alfonso Carvalho

• Conselho Fiscal Suplentes – Jaime Lima, Cícero 
Figueiredo Ribeiro e Clóvis Figueiredo Souza Filho

• Regional Camaçari – Christiane Macedo e Hérika  
  Pedroza

• Regional Vitória da Conquista – Lúcia Dória 
  e Paulo Gadas

• Regional Itabuna – André Wermann

• Regional Feira de Santana – Érico Guanais Neto  
  e Antônio Carlos P. de Almeida Filho

D I R E T O R I A

E Q U I PE
Superintendente e Coordenadora do Núcleo dos Hospitais: Maisa Domenech
Gerente Administrativo: Edmundo Carvalho        
Gerente Financeira: Sandra Santos
Coordenador de Setor: Sandoval Leal      
Coordenadora dos Núcleos de Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, de Bioimagem 
e Oftalmologia: Kéllen Vallois
Compras: Danilo Pereira
Recepcionista: Elizabete Moreno   
Serviços Gerais: Iracyara Rocha

“O valor ao paciente no cenário de 
crise de Saúde Suplementar: em busca 
de soluções ” será o tema central das 
discussões do seminário a ser realizado 
pela Associação de Hospitais e Serviços 
de Saúde do Estado da Bahia (Ahseb) 
no dia 23 de março, em Salvador, no 
Mundo Plaza Business Center. O evento 
vai reunir profissionais e represen-
tantes de estabelecimentos da Saúde 
Suplementar da Bahia, tendo como 
objetivo promover o debate e a busca 

de soluções nas diversas temáticas 
abordadas em painéis, palestras e no talk 
show que discutirá o tema central , com 
representantes do Ministério da Justiça, 
Confederação Nacional da Saúde (CNS), 
prestadores de serviço, operadoras de 
saúde e Procon. Segurança do paciente, 
judicialização, modelos de remuneração 
serão alguns assuntos abordados pela 
programação, que ocorrerá das 9h às 
18h. (Veja programação)

A Ucas também sofrerá os impactos positivos da 
mudança no modelo de comunicação da Ahseb e 
que vem ganhando ritmo na Febase. A proposta do 
diretor é expandir a comunicação via redes sociais, 
para que seja formada e ampliada a comunidade 
que busca por capacitação na área de saúde 
por meios dos veículos institucionais da Ucas, a 
exemplo do canal do YouTube e de articulistas que 
viabilizem abordagens especializadas e inéditas 
sobre assuntos de interesse destes profissionais. 

Acesse o cronograma 2017 de cursos da 
 Ucas por meio do site www.ahseb.com.br

NOVIDADES

A Ahseb está adotando um novo modelo de comunicação, 
investindo nas redes sociais e com um novo site. O objetivo 
é dar uma dinamicidade maior no processo de circulação de 
informações e estimular a interatividade com o público, buscando 
a formação de uma comunidade de profissionais e gestores 
ligados ao setor da Saúde Suplementar. Tudo isso em diferentes 
formatos: por meio de entrevistas, vídeos, cards, artigos e textos 
informativos.

Entre as novidades está a integração dos veículos da Universidade 
Corporativa aos institucionais da entidade. Os espaços da Ucas 
estão com uma área privilegiada e com uma agenda de datas, 
aperfeiçoando os espaços anteriores e inaugurando outros, como o 
“Quero sugerir um curso” e o “Quero ensinar na Ucas”. 

O site oficial, com funcionalidades de blog, abarcará também 
conteúdos complementares às notícias da Ahseb, com colunas 
direcionadas, de interesse dos associados, de seus colaboradores, 
demais profissionais e estudantes atuantes no mercado, além 
dos espaços ampliados para publicidade. O novo sítio eletrônico 
entrou no ar em fevereiro e priorizou a responsividade, sendo 
possível acessá-lo de qualquer formato móvel, no mesmo 
endereço de domínio. O canal de YouTube também ganhou uma 
janela única, a WebTV Ahseb.

Mudanças investem nas redes 
sociais e na integração

Investimento: Associado: R$ 220,00 | Não associado: R$ 280,00

PROGRAMAÇÃO DO SEMINÁRIO

O valor ao paciente no cenário de crise da Saúde Suplementar:
 em busca de soluções. 

Data: 23/03/2017Local: Mundo Plaza Business Center - Auditórios 2 e 3

Palestra: Segurança do paciente - momento pós-normativas.
Palestrante: Monalisa Sant’’Anna - Chefe do setor de vigilância em saúde 
                    e segurança do paciente da HUPS
 Café com relacionamento

Palestra: Segurança na administração de medicação.
Palestrante: Kise Carvalho Guimarães Sapucaia - Coordenadora de farmácia 
                    do Hospital Cárdio Pulmonar

Painel: Práticas preventivas no cenário de judicialização da Saúde Suplementar

Reflexos da Lei 13.003/14 na relação com o paciente.
Palestrante: Maisa Domenech - Superintendente da Ahseb

SEMINÁRIO

SALA 1

09:00 h - 10:00 h

A visão do prestador de serviço.
Palestrante: Adílio Mucury - Sócio da Mucury & Paim Advogados Associados

A visão da operadora de plano de saúde.
Palestrante: Alexandre Arnaut de Araújo - Sócio-diretor da Araújo Advogados 
                    Associados

A visão do consumidor.
Palestrante: Cândido Sá - Advogado líder da Cândido Sá & Advogados 
Associados

Moderação com debate.
Moderador: Rodrigo A. de Almeida - Advogado da Eduardo Dornelas 
                    Advogados Associados

Modelos de remuneração com foco no valor ao paciente.
Palestrante: João de Lucena Gonçalves - Coordenador do Departamento de 
                    Saúde Suplementar da CNS

Impacto da gestão do corpo clínico na entrega de valor ao paciente.
Palestrante: José Ricardo Madureira de Almeida - Diretor Técnico 
                    Assistencial do Hospital Santa Izabel

Talk show 
O valor ao paciente no cenário de crise da Saúde Suplementar:

em busca de soluções.

10:30 h - 11:30 h

10:00 h - 10:30 h

SALA 2

09:00 h - 09:20 h

10:00 h - 10:30 h

09:40 h - 10:00 h

Painel: Segurança do paciente

09:20 h - 09:40 h

10:30 h - 10:50 h

10:50 h - 11:30 h

Café com relacionamento

Intervalo.

14:00 h - 14:40 h

14:00 h - 15:00 h

15:00 h - 15:30 h

15:30 h - 17:00 h

SALA 1

REALIZAÇÃO: 

APOIO:

TARDE

MANHÃ

SALA 2

Painel: Modelos de remuneração

14:40 h - 15:10 h Pagamento baseado em valor: uma análise prática.
Palestrante: César Luiz Lacerda Abicalaffe - Presidente da 2iM 
                    Economia em Saúde

15:10 h - 15:30 h

Breno de Figueiredo Monteiro - Presidente da FENAESS.

Kleber José Trinta Moreira e Lopes - Coordenador-geral de consultoria
técnica e sanções administrativas do Ministério da Justiça.

Marcelo Môncorvo Britto - Vice-presidente da CNS e presidente da Febase.

17:00 h - 18:00 h Coquetel

Roberto Sá Menezes - Provedor da Santa Casa de Misericórdia da Bahia.

Filipe Araújo Vieira - Coordenador administrativo do PROCON/Ba.

*Programação sujeita a alterações.

Jecé Freitas Brandão - 2º vice-presidente do Conselho Federal de Medicina.

PATROCÍNIO: 

Moderação com debate.
Moderador: Fernando Serafim de Lucena - Diretor da Teleauditoria Digital 
                   do Brasil.

Representantes dos Prestadores:

Representante dos Médicos:

Representantes dos Consumidores:

Representantes das Operadoras: A confirmar.

Í

CREDENCIAMENTO08:00 h - 09:00 h

associação de hospitais e serviços 
de saúde do estado da bahia

Dando continuidade às ações de acompanhamento e intermediação 
para cumprimento da Lei 13.003 na Bahia, a Ahseb realizou uma série 
de gestões em relação às operadoras de planos de saúde e à Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Minutas de contrato recebidas pela entidade foram examinadas e 
remetidas às operadoras com as observações necessárias para o 
cumprimento da legislação, visando otimizar o processo de adequação. 
Reuniões, contatos e visitas integraram as ações. Na ausência de respostas, 

a Ahseb encaminhou ofício à ANS, que informou, por meio de ofícios, ter 
aberto processos administrativos para apurar a situação.

Foram feitas intermediações neste sentido junto à Petrobrás AMS, 
Sul-América, Amil, Bradesco Saúde, entre outros. A Lei 13.003 tornou 
obrigatória a existência de contratos escritos entre planos e seguros 
privados de assistência à saúde e seus prestadores de serviços.

A superintendente da Ahseb, Maisa Domenech, representou a CNS no 
grupo de trabalho criado pela Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério 
da Saúde, para discutir a viabilidade do projeto do plano de saúde acessível, 
conforme portaria nº 1.482, publicada no Diário Oficial da União no dia 

5 de agosto do ano passado. O grupo reúne representações da Saúde 
Suplementar, tanto de prestadores quanto de operadoras e do governo. 
Documento com parecer formulado já foi concluído e vem sendo estudado 
por diversos órgãos.
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SOS Alvará
Estabelecimentos que queiram participar do SOS Alvará contam agora 
com uma  facilidade: podem requerer o serviço por meio do site da 
Ahseb. No link do projeto, está disponível a solicitação de assessoria e 
as etapas para análise de projeto e licenciamento. A solicitação deve ser 
preenchida e enviada para o e-mail ahseb@ahseb.com.br. O SOS Alvará 
visa proporcionar às instituições de saúde assessoria para avaliação, 
adequação e aprovação de projetos arquitetônicos de estabelecimentos 
assistenciais de saúde, com vistas à obtenção e/ou renovação  de alvará 
junto à Vigilância Sanitária estadual ou municipal.

A CNS começará 2017 com novas ações 
em prol da aprovação do “Sistema S da 
Saúde” na Câmara dos Deputados, em 
Brasília. De acordo com o vice-presidente da 
entidade e presidente da Federação Baiana 
de Saúde (Febase), Marcelo Britto, serão 
realizadas visitas aos deputados membros 
da Comissão de Seguridade Social e Família, 
onde o Projeto de Lei (PL) 559/15, que prevê 
a criação do sistema, se encontra, visando 
demonstrar a pertinência da iniciativa. Até 
o fechamento desta edição, o projeto de 
autoria do deputado Jorge Solla (PT-BA), 
aguardava parecer do relator, deputado 
Darcísio Perondi (PMDB/RS).

Segundo Britto, as visitas contarão 
também com a participação dos presidentes 
dos sindicatos dos seus respectivos estados. 
“O objetivo é demonstrar a pertinência de 
que estes recursos sejam direcionados 
para os órgãos da Saúde e não para os 
órgãos do Comércio, como hoje. Não 
entendemos a saúde como um comércio”, 
afirma, pontuando que, devido à grande 
quantidade de projetos de assuntos variados 
que tramitam na Casa, cabe às entidades 
nacionais de representação mostrar aos 
parlamentares “a pertinência, a justeza, a 
correção e a ética de que esses recursos 
sejam destinados para a saúde”.

O projeto de lei dispõe sobre a criação 
do Serviço Social da Saúde (Sess) e 
do Serviço Nacional de Aprendizagem 
em Saúde (Senass), desvinculando os 
estabelecimentos da saúde do Sistema S 
do Comércio.  O entendimento é que sua 
criação beneficiará o setor, sobretudo na 
capacitação de profissionais.

 “A Saúde, que responde por 9,6% do PIB 
nacional, não pode ser considerada uma 
atividade lateral, com menos importância”, 
destacou Britto. Sobre o assunto, a CNS 
já vem realizando atuações, a exemplos de 
visitas, participações em sessões especiais 
e audiências públicas em Brasília.

No
ta

s

CNS quer demonstrar a parlamentares  
       pertinência do Sistema S da Saúde

 Bahia marca  
        presença em fórum  
        de saúde da CNS

Representatividade
O presidente da Ahseb, Mauro Duran Adan, 
assumiu a representação da Ahseb no Conselho 
Estadual de Saúde da Bahia - biênio 2016-2018, 
no posto de titular do segmento de prestadores 

de serviços privados de saúde. Adan também ocupa cadeira no 
Fórum Empresarial da Bahia e no Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social da Bahia (Codes). No Conselho Municipal 
de Saúde os repre-sentantes são José Saturnino Rodrigues e 
Sandoval Leal.

O IV Fórum de Saúde da Confederação 
Nacional de Saúde contou com a presença 
de uma comitiva da Bahia, em dezembro de 
2016, em Brasília. O presidente da Ahseb, 
Mauro Adan, a superintendente, Maisa 
Domenech, que também é membro do 
Departamento de Saúde Suplementar da 
CNS, e o presidente da Febase e vice da 

CNS, Marcelo Britto, estiveram presentes. 
Também participaram funcionários e 
consultores da federação baiana e da 
associação, e presidentes de sindicatos de 
outros municípios da Bahia que puderam 
acompanhar a discussão do fórum de 
saúde. O evento teve como tema ‘A saúde 
de um novo Brasil’. Na programação, 

Marcelo Britto coordenou talk show 
sobre os novos modelos de remunera- 
ção e fez intervenções no painel “Projeto S 
da Saúde. O fórum da CNS tem o objetivo de 
reunir autoridades, lideranças, profissionais 
para discutir sobre o futuro do setor sendo 
uma referência nas discussões da Saúde 
Suplementar.
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