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Turismo da saúde
Ahseb inicia processo de implantação na Bahia

O presidente da Ahseb, Mauro
Duran Adan; a diretora geral
da rede hospitalar da Sesab,
Tereza Paim representando o
secretário, Fábio Vilas Boas; e
o secretário do Turismo, José
Alves Peixoto Júnior, assinaram
protocolo de intenções

Um protocolo de intenções entre a
Associação de Hospitais e Serviços de
Saúde da Bahia (Ahseb), a Secretaria da
Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e a
Secretaria do Turismo da Bahia (Setur)
foi assinado durante abertura oficial do
seminário “O futuro da saúde no Brasil:
para onde caminham as instituições?”,
promovido pela Ahseb no último dia
22/11. O objetivo é a colaboração
mútua visando o desenvolvimento de
condições institucionais para implantação do turismo de saúde no Estado.
De acordo com Mauro Duran Adan,
a Bahia está preparada para receber

demandas de saúde de qualquer
localidade do mundo, com cardápio de
serviços de qualidade e certificações
reconhecidas internacionalmente. “As
certificações mostram a competitividade de nosso Estado e a total
competência para prestar a assistência
com o que há de melhor em práticas
que buscam o cuidado do paciente”,
afirma.
O secretário de Turismo, José
Alves Peixoto Júnior, acredita que a
segmentação do mercado trará muitos
investimentos. “Vamos olhar para essas
pessoas que procuram tratamento de

Palestra
tratou do
tema durante
evento

Reunião com
trade turístico

FUTURO DA SAÚDE: PARA
ONDE CAMINHAM AS
INSTITUIÇÕES?

Saiba mais sobre o evento realizado
pela Ahseb nas págs. 2 e 3
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saúde no Estado e desejam também
conhecer seus atrativos. O ambiente é
propício para a expansão”, disse. Tereza
Paim destacou também o investimento
da Sesab em políticas e capacitação de
gestores públicos. O tema foi tratado e
esmiuçado em um momento específico
do evento, que contou ainda com
palestra da CEO e fundadora da Alianza
Global Health Care, Danielle Nogueira. O
assunto também foi pauta de encontro
com representantes do trade turístico
dia 23/11 e em sessão do Conselho de
Turismo da Bahia, ocorrida dia 20/11.

•

Exposição
no Conselho
de Turismo

MUDANÇAS NA UCAS

Ucas realiza pesquisa e anuncia novidades.
Leia. na pág. 4

RESOLUÇÃO CMED Nº02

Liminar suspende efeitos. Leia na pág. 4
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Para onde caminham as
instituições de saúde?
Seminário realizado pela Ahseb discute tendências, perspectivas e alternativas
para os estabelecimentos no Brasil do futuro

Os principais desafios, perspectivas e
alternativas para as instituições de saúde
garantirem a sobrevivência e a promoção da
saúde no Brasil do futuro estiveram em debate no
seminário “O futuro da saúde no Brasil: para onde
caminham as instituições?”, promovido pela Ahseb
no dia 22/11, no Mundo Plaza Business Center.
A programação incluiu temas variados e
indispensáveis para os estabelecimentos nos
últimos tempos, o que garantiu debates ricos e
proveitosos, com espaços abertos a perguntas do
público. Adequação de processos, acreditação,
tecnologia, remuneração, conectividade, cooperação, novas fórmulas para negócios integraram

Fotos: Edson Ruiz

Mesa solene de abertura: presidente da
Ahseb, Mauro Duran Adan; secretário
do Turismo, José Alves Peixoto Júnior;
presidente da CNSaúde, Tércio Kasten;
presidente da Fenaess e presidente
eleito da CNSaúde, Breno Monteiro;
presidente da FBH, Luiz Aramicy
Bezerra Pinto; presidente da Febase,
Marcelo Britto; diretora da rede
hospitalar da Sesab, Tereza Paim,
representando o secretário Fábio Vilas
Boas; conselheiro do Cremeb, Evandro
Gouveia, representando a presidente,
Teresa Maltez; o provedor da Santa Casa
de Misericórdia, Roberto Sá Menezes

o rol dos assuntos. Cerca de 90% do público
presente teve a expectativa atendida ou superada,
conforme revelou pesquisa de satisfação feita
pela associação por meio de formulário aplicado
durante o evento.
A abertura oficial contou com as principais
representações do setor na Bahia e no país,
sendo palco do lançamento da 13ª Convenção
Brasileira de Hospitais, que ocorrerá em Salvador
nos dias 1 e 2 de agosto do próximo ano, numa
parceria entre a Ahseb e a Federação Brasileira
de Hospitais. Isso sem contar a assinatura do
protocolo de intenções pelo turismo de saúde no
Estado (leia mais na capa desta edição).

EXPEDIENTE

Presidente da Ahseb, Mauro Duran
Adan, deu as boas vindas: “Precisamos
ser agentes influenciadores para
que possamos construir um cenário
promissor”

A programação incluiu painéis, palestras e
debates. Os painéis foram iniciados por palestras
que forneceram abordagens do tema a ser
explorado e inspiraram os debates. A formação
das mesas redondas priorizou diferentes olhares,
e foi composta por representantes que compõem
ou transitam pela saúde suplementar. Outras duas
palestras ocorridas exploraram novos aspectos e
alternativas para o mercado: a conexão direta
entre prestador e consumidor, e o turismo da
saúde.

Gestores e profissionais atuantes nas
instituições de saúde lotaram o auditório e
superaram as expectativas de público

D I R E T O R I A

• 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

EQUIPE
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
• 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 e Fernanda Freitas
• Impressão: Jacográfica • Tiragem: 1.000 exemplares
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Painel “Instituições de saúde: repensando e transformando para sobreviver”

O diretor de projetos e novos negócios do Ibes, Christian
Hart, e o gerente de relacionamento da SP Data, João
Paulo Salgado Gonçalves foram os palestrantes

Painel mediado pelo
jornalista Jefferson
Beltrão teve como
debatedores o
diretor técnico
assistencial do
Hospital Santa
Izabel, José
Ricardo Madureira
de Almeida; a
presidente executiva do Grupo Sabin Medicina Diagnóstica, Lídia Abdalla; o
secretário-geral da Federação Brasileira de Hospitais, Adelvânio Morato

Painel “Modelos de remuneração: cenário em evolução e reflexos”

O CEO da 2iM Inteligência Médica, César Abicalaffe
foi o palestrante e apresentou descritivo dos
modelos de remuneração vigentes, seus pontos
fortes e fracos

Integrantes do
debate mediado pela
superintendente da
Ahseb, Maisa Domenech
(centro): superintendente
executivo – gestão
de rede referenciada
Bradesco Saúde S/A,
Paulo Prado Júnior;
diretora de negociação
e relacionamento com
prestadores da Amil, Graciema Bertoletti; diretora técnica do Hospital Jorge Valente,
Eliane Noya; CEO da 2iM Inteligência Médica, César Abicalaffe; diretora administrativa
do Hospital Santa Izabel, Mônica Bezerra; diretor comercial e marketing do Grupo Opty,
César Cunha e o diretor da Apure Custos, Marcelo Simões

O diretor responsável
pelo núcleo de saúde
corporativa da ABRH-Brasil
e coordenador da FGV/SP,
Luiz Edmundo Rosa, proferiu
a palestra “Conexão direta
prestadores e consumidores:
repensando a saúde
suplementar”
Danielle
Nogueira,
fundadora
e CEO da
Alianza
Global
Healthcare,
proferiu a palestra“Turismo da Saúde:
oportunidade de mercado para as
instituições prestadoras de serviço?”
71 98157-8548 •

O maior
conglomerado
de análises
laboratoriais
do nordeste.

Novo Hospital Aeroporto
UTI
Centro Cirúrgico
Emergência 24h
Emergência Ortopédica
Ambulatório com mais
de 20 especialidades

www.redelabforte.com.br
AV. TANCREDO NEVES, 1485, EDF. ESPLANADA TRADE CENTER SALA 1401, CAMINHO DAS ÁRVORES,
SALVADOR - BA. CEP: 41820-021. E-MAIL: CONTATO@REDELABFORTE.COM.BR - TEL.: 71 3043.0033
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Notas

Mudanças na Ucas

Saúde

A Ucas vem realizando mudanças de seus processos
e oferta de cursos. Pesquisa vem sendo aplicada junto a
associados e participantes das capacitações para fornecer
subsídios às novas definições. A sistemática para efetivação
das inscrições será alterada em 2019. Além disso, novidades
no layout e disposição de informações de sua página no portal da Ahseb
já podem ser conferidos! Tudo para facilitar o acesso aos treinamentos e a
melhor escolha por quem procura qualificação para sua equipe.

Cassi
A situação da Cassi está sendo gerenciada, deve estar resolvida até
Janeiro de 2019 e todos os recursos relativos aos serviços prestados
pela rede de prestadores de serviços médico-hospitalares serão pagos,
mesmo podendo haver algum atraso. Esta foi a resposta obtida da diretoria
regional da operadora pela comissão formada durante AGE da Ahseb em
reunião ocorrida no dia 14/11. A assembleia convocada aconteceu no
dia 31.10 e deliberou pela formação da comissão para realizar reunião
com a Cassi tendo como objetivo obter esclarecimentos a respeito das
dificuldades financeiras e da informação publicizada em portal sobre a
necessidade de contingenciamento de pagamentos aos prestadores.
Visando a continuidade do deliberado, a Ahseb solicitou aos associados,
em correspondência, que sejam informadas situações adversas da
descrita acima, caracterizadas por inadimplência, inclusive eventuais
alterações nos fluxos dos processos vigentes que gerem impacto de caixa.

A Bahia está representada na diretoria eleita para a próxima gestão da
CNSaúde. O presidente da Febase, Marcelo Britto, assumirá a vice-presidente
da entidade, que será comandada pelo atual presidente da Fenaess, Breno
Figueiredo. Além disso, o presidente da Ahseb, Mauro Duran Adan, será
secretário-geral, o vice-presidente Ricardo Costa será conselheiro fiscal e o
presidente do Sindhosba, Raimundo Correa assumirá a suplência da diretoria.

Acredite!

O Acredite! foi apresentado durante evento organizado pelo Ibes em
Salvador que mostrou experiências de instituições de saúde no processo de
acreditação europeia Acsa. O projeto da Ahseb fornece meios facilitadores
para os prestadores iniciarem seus processos de acreditação com condições
especiais. Informações pelo telefone 3082-3752 ou no site ww.ahseb.com.br.

SOS Alvará

Este projeto da Ahseb visa proporcionar às instituições 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. Os
interessados podem fazer agendamento e obter informações pelo telefone
(71) 3082-3762 ou por e-mail sandra@ahseb.com.br.

Revista Veja

Suplemento da Revista Veja publicado neste mês de novembro destaca
a qualificação da saúde suplementar na Bahia. A reportagem ouviu a
superintendente da Ahseb, Maisa Domenech, que ressaltou: as certificações
e processos de acreditação demonstram o compromisso das instituições em
disponibilizar uma assistência de ponta ao paciente.

Giro pelos associados
EM
FOCO
40 ANOS CAM

NOVIDADE NO NOB
O Núcleo de Oncologia da Bahia (NOB), unidade do
Grupo Oncoclínicas na Bahia, inaugurou o Auditório
Marie Curie em Salvador. Além de eventos científicos
voltados para a atualização da equipe multidisciplinar
da instituição, o espaço sedia eventos, workshops
e oficinas abertos a pacientes oncológicos e seus
familiares.

HOSPITAL ALIANÇA
Representantes da Health Standards Organization
estiveram no hospital para conhecer o seu Programa
de Experiência de Paciente com foco no cuidado
centrado. A organização canadense elabora normas
e padrões internacionais para programas de
acreditação.
CERTIFICAÇÃO NA AMO

COSB RENOVADA

A Clínica de Olhos Senhor do Bonfim (Cosb) realizou
coquetel para apresentar sua sede ampliada, equipe
reforçada por novos médicos oftalmologistas e novo
centro diagnóstico.
O Grupo CAM comemorou seus 40 anos de
atividades com uma celebração que reuniu cerca de
700 convidados e contou com show da banda Mudei
de Nome (antiga Alavontê) e participação especial da
cantora Margareth Menezes, no Palácio da
Aclamação. Na foto, o presidente do grupo, João
Soares, e o sócio-diretor, Augusto Tuffi.
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50 ANOS APAE
A Apae Salvador comemorou 50 anos de história
com um evento que premiou pessoas e empresas
que contribuíram com a sua trajetória de dedicação
e superação com o “Troféu Construtores de
Cidadania”. Além disso, lançou selo comemorativo,
reforçando o mote “Acreditando na Transformação”.
71 98157-8548

•

A Clínica Amo conseguiu certificado internacional
junto ao Programa de Certificação da Iniciativa de
Prática Oncológica de Qualidade, que reconhece
cuidados de alta qualidade para práticas de
hematologia oncológica em regime ambulatorial.
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