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Temáticas ligadas ao compliance na 
Saúde serão abordadas em evento 
a ser promovido pela Associação de 
Hospitais e Serviços de Saúde do 
Estado da Bahia (Ahseb), Associação 
Bahiana de Medicina (ABM) e o 
Escritório Hage, Navarro, Fonseca, 
Suzart & Prudêncio – Consultoria em 
Compliance, no dia 6 de dezembro, 
no auditório da ABM, em Ondina, das 
7h30 às 13h.

O objetivo é viabilizar a interação, 
a troca de experiências e o 
aprofundamento do assunto por meio 
de painéis que enfocarão abordagens 
jurídicas e administrativas para a 
aplicação do compliance no setor. 
Um café da manhã interativo abrirá a 
programação, também promovendo 
o entrosamento entre os partici-
pantes. O evento visa reunir 
empresários, gestores, advogados 
e demais profissionais que atuam 
na Saúde na Bahia. 

As inscrições estão abertas. 
Maiores informações sobre 
inscrições e investimentos por 
meio do site www.ahseb.com.br 
ou (71)3082-3766.
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 Evento discutirá 
     Compliance na Saúde

AHSEB PUBLICA NOTA DE 
ESCLARECIMENTO PARA 
USUÁRIOS DO PLANSERV
Decisão foi deliberada em AGE 
Leia na pág. 2.

UCAS DIVERSIFICA FORMATO 
DOS CURSOS OFERECIDOS
Participação interativa por meio online 
continua sendo uma opção - pág. 2

VI FÓRUM JURÍDICO DA SAÚDE 
Principais momentos – Pág. 3

EM FOCO - Nova coluna destaca feitos 
de associados – Pág 4
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A Ahseb, com o apoio da Federação Baiana 
de Saúde (Febase) e seus sindicatos, divulgou 
uma nota de esclarecimento aos usuários do 
Planserv.  A nota foi publicada na íntegra no 
jornal Correio, dia 17 de outubro, e difundida 
nos demais veículos de imprensa. 

A publicação foi deliberada por associados em 
Assembleia Geral Extraordinária realizada no 
dia 4 de outubro, ocasião em que as retenções 
financeiras feitas pelo Planserv estiveram 
no primeiro item da pauta. O presidente da 

Ahseb, Mauro Duran Adan, juntamente com 
a superintendente, Maisa Domenech, relatou 
retorno tido do plano de saúde após encontro 
realizado na semana anterior. Os presentes 
também apontaram as dificuldades que estavam 
tendo para esclarecer a situação para o usuário, 
o que levou à deliberação pela publicação da 
nota. O objetivo é manter o diálogo aberto.

Veja a nota de esclarecimento na íntegra.

Dando continuidade à promoção de uma agenda de 
cursos e oficinas de capacitação na área de saúde, a 
Universidade Corporativa (Ucas) vem diversificando o 
formato de seus cursos. 

Na modalidade in Company, foram três deles neste 
último semestre, sendo um realizado em Jequié, 
outro em Salvador e o terceiro em Lauro de Freitas, 
ainda a se realizar. De acordo com a coordenadora 
pedagógica da Ucas, Lilia Lima, as aulas neste formato 
podem ser realizadas também em outros estados. “O 
mais importante: ele será feito, especificamente, para 
atender às necessidades do serviço de saúde e a 
Ucas qualifica os profissionais”, sinaliza.

Outros destaques do período foram as oficinas e os 
cursos no formato Direto ao Ponto, tanto presenciais 

quanto online. Nestes itens, Lilia destaca os cursos de 
Gestão de Mídias Sociais, por seu caráter inovador, e os 
cursos na área jurídica, a exemplo do “Direto ao Ponto: 
Tenho dinheiro a receber da operadora de saúde - o que 
fazer?”, que alcançou seu público máximo.

Para a profissional, a ferramenta online é também 
um facilitador e incentivador da participação do 
público nas atividades e a ferramenta pode ser cada 
vez mais aproveitada pelos que moram fora da capital 
baiana como uma porta para a educação continuada.

“O nosso desafio é fazer mais cursos voltados para 
as áreas técnicas e de equipe multiprofissional, e atrair 
também o público de gestão, não deixando de repetir 
o que sempre foi sucesso na Ucas”, sinaliza sobre os 
desafios para os próximos períodos.

Ahseb publica nota de esclarecimento  
      para usuários do Planserv

Ucas diversifica formato  
      dos cursos oferecidos
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• Coordenação editorial: Cannal de Ideias em Comunicação
• Jornalista responsável: Carla Ferreira DRT/BA 1894  
• Diagramação e arte-finalização: Arnoldo Miranda/Gato de AP 
• Colaboração: Deiseane Cunha 
• Impressão: Jacográfica • Tiragem: 500 exemplares

• Presidência – Mauro Duran Adan

• Vice-presidência – Ricardo Pereira Costa

• Diretor 1 secretário – Antônio Britto

• 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  

• 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

Publicação foi deliberada pelos estabelecimentos e serviços de saúde associados em AGE 

In Company: curso de faturamento básico em Jequié. 
Aulas também podem ir para outros estados.

Cursos rápidos, com abordagem prática e com 
menor custo, caracterizam o Direto ao Ponto.

associação de hospitais 
e serviços de saúde do 
estado da bahia
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VI Fórum Jurídico de     
    Saúde na Bahia

Terceirização, reforma trabalhista, judicialização da Saúde, inovações 
jurídico-tributárias na relação entre poder público, operadora e prestadores 
de serviço de saúde foram algumas das temáticas abordadas no VI Fórum 
Jurídico de Saúde na Bahia, realizado entre os dias 13 e 14 de setembro, na 
Casa do Comércio, em Salvador.

Na ocasião, os presidentes das entidades realizadoras do fórum, Mauro 

Duran Adan, da Ahseb, Raimundo Correia, do Sindhosba, e Marcelo Britto, 
da Febase, destacaram a importância da parceria das instituições para a 
ampliação dos debates sobre a Saúde Suplementar e os desafios dos que 
atuam no setor.

O evento contou com a coordenação científica dos professores Jorge 
Freitas e Ricardo Maurício Freire Soares.
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Novos temas do Direito que impactam na vida do trabalhador e das empresas 
que atuam na Saúde foram discutidos em evento

Conferência do desembargador Marcos 
Gurgel teve como tema a Lei nº 13.467/17, 

que trata da reforma trabalhista.Mesa de abertura
O juiz Luciano Martinez fez explicações 

sobre as consequências da reforma 
para o trabalhador.

O juiz do trabalho Agenor Calazans Filho abordou 
temas como o reconhecimento do vínculo 

empregatício do médico autônomo e/ou pessoa

Os limites da responsabilidade das 
operadoras e prestadores de serviços nas 

relações de consumo

Aspectos diversos das inovações jurídico-
tributárias que estão impactando no 
setor foram discutidos neste painel

Discussões sobre novas tendências de gestão 
médico-hospitalar, compliance, reestruturação 

empresarial e parcerias público-privadas

O advogado Antônio Carlos Oliveira em sua 
palestra sobre a desconexão do empregado.

O procurador do Trabalho Luis Carlos Filho 
encerrou a programação do primeiro dia.

A juíza do trabalho Andrea Presas trouxe para 
o debate discussões sobre o incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica

Painel que debateu a segurança jurídica e justiça 
contratual nas relações entre consumidor, 

operadora e prestadores de serviços
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SOS Alvará
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. 
Qualquer estabelecimento pode participar. Contatos: 
telefone (71) 3082-3762  ou solicitar agendamento pelo 
e-mail sandra@ahseb.com.br.

V Fórum de Saúde da CNS
A Confederação Nacional de Saúde (CNS) realizará no 
dia 29 de novembro, no Kubitschek Plaza Hotel, em 
Brasília, o seu V Fórum de Saúde. Este ano o evento 
terá como tema central “Associativismo de resultados: 
planejar e executar”. Informações sobre inscrições e a 
programação atualizada podem ser conferidas no site 
www.cns.org.br.

25 ANOS DO NÚCLEO DE ONCOLOGIA
O Núcleo de Oncologia da Bahia completou 25 
anos de fundação em evento realizado no dia 
26/09, em noite festiva beneficente. 

NOVA UNIDADE DA MULTIMAGEM
A Clínica Multimagem inaugurou nova unidade 
de atendimento no bairro de Ondina no dia 
05/09. O presidente da Ahseb, Mauro Duran 
Adan, esteve presente na cerimônia. 

30 ANOS DE FESFBA
A Federação das Santas Casas de Hospitais 
e Entidades Filantrópicas do Estado da Bahia 
(Fesfba) comemorou seus 30 anos de trajetória 
em evento realizado no Cerimonial Rainha 
Leonor, em Salvador no dia 28/08.

AMPLIAÇÃO NO INED
O Instituto de Nefrologia e Diálise (Ined) inaugurou 
novas instalações no dia 27/08. Ganhou uma 
nova ala de hemodiálise e outra de reabilitação.

100 MIL PROCEDIMENTOS NA 
HEMODINÂMICA DO SANTA 
IZABEL
A marca de 100 mil procedimentos realizados 
pelo Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia 
Intervencionista do Hospital Santa Izabel foi 
comemorada no dia 14/07 durante simpósio no 
Sheraton da Bahia Hotel. 

SANTA CASA: 
CICLO SOBRE COMPLIANCE

Temas ligados ao compliance da área de saúde 
foram discutidos durante  ciclo de palestras 
realizado pela Santa Casa da Bahia em parceria 
com a Hage, Navarro, Fonseca, Suzart & 
Prudêncio Consultoria em Compliance, no dia 
26/08, no Cerimonial Rainha Leonor.

SOCIEDADE AMERICANA EM SSA

Salvador é a primeira sede no país da Sociedade 
Americana de Médicos Empreendedores 
(SoPE). O lançamento da presença da entidade 
no país aconteceu em evento organizado pelo 
Grupo Criarmed, no Restaurante Fogo de Chão, 
no Rio Vermelho, no dia 27/08. 

CERTIFICAÇÃO PELA REDE LABFORTE

A Rede Labforte trouxe a Salvador o filósofo 
Luiz Felipe Pondé para ministrar palestra sobre 
“Ética nas Corporações” no dia 20/08, no Hotel 
Mercure, onde foram entregues certificados a 
12 laboratórios acreditados - além do certificado 
ISO 9001:2015 conquistado pela Rede.

PARCERIA ENTRE 
AGNUS DEI E SANTA IZABEL

Os hospitais Agnus Dei (HAD) e o Santa Izabel 
assinaram um termo de cooperação técnica no 
dia 13/07, em evento no Restaurante Barbacoa, 
cujo objetivo foi proporcionar maior agilidade no 
atendimento de pacientes, além de ampliar a 
troca de experiências.

No
ta

s Suprimentos
Atuar como um facilitador no processo de compras de seus associados. Esse é o objetivo 
do projeto “Compras Conjuntas”, que busca potencializar a redução de custos e aumentar 
a rentabilidade de materiais e medicamentos através das aquisições coletivas. Interessados 
podem entrar em contato com a Ahseb pelo telefone (71) 3082- 3765 (Danilo Pereira) e 
solicitar participação no Núcleo de Suprimentos.

Acredite!
A Ahseb, em parceria com o Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES), lançou 
um novo projeto que tem o objetivo de oferecer para os estabelecimentos de saúde meios 
facilitadores para inscrição e implantação do processo de acreditação conforme os requisitos 
da ONA: o Acredite!. Para participar, as instituições devem procurar a Ahseb no telefone 
3082-3752 ou sandoval@ahseb.com.br. Associados terão condições especiais.

Golden Cross
Visando contribuir com a contratualização segundo a Lei 13003/2014, a Ahseb concluiu 
entendimentos com a Golden Cross sobre minuta de contrato encaminhada pela operadora. 
Foi acordada a exclusão do item “7.4.2 C” da minuta que previa deflator de recomposição de 
preços de 85% IPCA para os casos de não consenso entre prestador e operadora durante 
os 90 primeiros dias do ano, mantendo como patamar mínimo 100% IPCA. Os alinhamentos 
aconteceram em reunião no dia 18 de agosto, com a presença da superintendente da 
associação, Maisa Domenech e da representante da operadora, Valéria Azevedo.

Um giro por feitos 
dos associados AhsebEM
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