
 
 

 
 

 
 
Reunião de diretoria da Ahseb, realizada dia 20/02/2015, às 10 horas, na sede 
da Entidade.  
 
 
O presidente da Ahseb, Dr. Ricardo Pereira Costa lê a convocação da reunião para 
os presentes, que será parte integrante desta ata e coloca em discussão o item um: 
Balanço das Atividades da Ahseb em 2014: As ações da Ahseb em 2014 tiveram 

como foco: Aumentar o leque de opções e serviços aos associados da AHSEB, 
tendo em vista: A necessidade do mercado de saúde em promover melhorias para a 
gestão e a profissionalização do setor; A carência de mão de obra especializada - 
atividade produtiva paralisada em diversas áreas da economia brasileira, inclusive 
no setor de saúde, o qual vem sendo impactado de forma expressiva. Parcerias: 
UFBA e UNIFACS: Objetivo: qualificar os profissionais de instituições associadas à 
AHSEB, a preços diferenciados; Aulas ministradas em horários que minimizem a 
ausência do profissional na sua atividade do dia-a-dia. UCAS-Universidade 
Coorporativa Modernização e reestruturação em 2014 com o apoio da Febase e do 
Sindhosba. Investimentos em recursos técnicos e comerciais; Nos primeiros cinco 
meses, foram capacitados mais de 500 profissionais nas áreas de interesse 
apontadas na “Pesquisa de Necessidades” realizada pela AHSEB em 2013 junto às 
instituições associadas; Foram avaliados como excelente por aproximadamente 80% 
dos participantes e como bom pelos 20% restantes. Capacitação e cursos de 
extensão da UCAS em 2014: Gestão Comercial; Versão Atualizada da TISS; 
Faturamento e Auditoria em Saúde Suplementar; Faturamento e Auditoria SUS; 
Segurança do Paciente; Logística de Suprimentos; Gestão de Contratos; Atualização 
para Recepções; E-Social, também cursos In company e o I Congresso Nordeste 
Interdisciplinar de Saúde; Parceria Vigilância Sanitária Estadual – DIVISA; Desde 
2013 e em 2014 ministrando palestras gratuitas aos associados sobre os mais 
variados temas: Oncologia; Bioimagem; Farmácia em serviços em saúde; Centro 
Cirúrgico e CME; Rede de Consumo Seguro; Sistemas de Climatização e 
Condicionamento Ambiental; RDC -11 - Dispõe sobre os laboratórios sujeitos à 
DIVISA que realizam análises de produtos; Boas Práticas de Gestão de Tecnologias 
em Saúde e RDC 02/2010; Controle e Rastreabilidade de Medicamentos. Objetivos: 
Estreitar o relacionamento entre este órgão regulador e os prestadores de serviços 
médico-hospitalares; Contribuir com a melhoria da qualidade e segurança dos 
serviços. Comunicação Projeto para melhoria da comunicação com os associados e 
clientes em geral. Novos sites – AHSEB e UCAS, Facebook, Newsletter, SMS – 
Torpedos. Projeto Caravanas, Objetivos: Aproximar a capital do interior do Estado; 

Disseminar informações e temas atuais que agreguem valor e contribuam para o 
aumento da produtividade, competitividade e otimização de custos nas instituições 
de saúde. O projeto: Formato de fórum; Gratuidade para unidades de saúde 
associadas e não associadas à AHSEB; Já contou com a participação de mais de 
600 profissionais do setor; Já se fez presente em municípios como Vitória da  



 
 

 
 

 
 
Conquista, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Eunápolis, Porto Seguro, 
Itabuna, Ilhéus e Barreiras e no final de 2014, em Salvador. Parcerias: Bionexo, 
Linde Gases, Medicware, Planisa, palestrantes experientes levando temas 
relevantes e atuais. Fechamento 2014 – em Salvador (04/12/14), Temas: Impacto 
das Cooperativas Médicas na Saúde Suplementar -  Fórum de Discussão com a 
presença de Prestadores de Serviços, Compradores de Serviços, Cooperativas, 
Ministério Público (Dr. Roberto Gomes) e juiz de direito(Dr. Raimundo Braga); 
Soluções na Obtenção do Licenciamento Sanitário; Panorama Atual na Saúde 
Suplementar; Impacto das Ações Assistenciais no Resultado Financeiro das 
Instituições; Custos; Inovação na Aplicação e Gestão dos Gases Medicinais; 
Motivação, nosso maior combustível em 2015; Coquetel de lançamento da nova 
logomarca AHSEB/Confraternização. Núcleos: objetivos, Oportunizar a troca de 
informações e experiências entre associados com semelhanças nas suas estruturas 
e promover melhoria na qualidade dos serviços; Crescimento pessoal e profissional; 
Alcance de objetivos maiores e de forma mais rápida do que na prática do 
isolacionismo, excessivamente prejudicial no modelo vigente da saúde suplementar; 
Compartilhar, repartir e ajudar mutuamente uns aos outros nas dificuldades para 
multiplicar resultados. Realizamos ainda o Café com Politica com os pré candidatos 
ao governo do Estado da Bahia e à Camara dos Deputados, uma ação do Núcleo 
Politico da Ahseb, Febase e Sindhosba. Colocado em votação foi aprovado pelos 
presentes. Em seguida coloca em discussão o item dois: Apresentação do 
Orçamento para 2015: Sem as receitas do Projeto Caravanas o orçamento para 
2015 foi estimado em R$ 684.000,00 que colocado em votação foi aprovado pelos 
presentes. Dando sequencia a pauta coloca para apreciação o item três: Reajuste 
da Contribuição Associativa para 2015: Dr. Ricardo Costa colocou em discussão 

o reajuste da contribuição associativa mensal para 2015. Após as sugestões foi 
deliberado reajustar em 10% a contribuição associativa e núcleos. Para os 

pagamentos realizados até a data do vencimento será concedido um desconto de 
3%. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade. Finalizando a reunião Dr. 
Ricardo Costa apresenta o item quatro: Ações e Projetos da Ahseb para 2015: 
UCAS – Primeiro semestre de 2015: Líderes Coach; Licenciamento Sanitário; 
Atualização para Recepção – módulos técnico e comportamental; Gestão de 
Processos e Controles Financeiros; Faturamento; Gestão de Contratos; Logística de 
Suprimentos; Faturamento e Auditoria SUS; Estratégias de Sucesso em 
Negociação. Novos Projetos para 2015: Projeto Licenciamento Sanitário: objetivo 
geral, Proporcionar aos filiados da AHSEB, consultoria para avaliação, adequação e 
aprovação de projetos arquitetônicos de estabelecimentos assistenciais de saúde 
(EAS), com vistas à obtenção de alvará junto à Vigilância Sanitária estadual ou 
municipal, e, sobretudo, apoiar as instituições de saúde na revalidação do alvará 
sanitário.Projeto Docsmed: O que é: Ferramenta que permite o controle e verificação 
da autenticidade de atestados médicos; Objetivo: Disponibilizar as instituições de 
saúde a possibilidade de: Controlar e verificar a autenticidade de atestados médicos; 



 
 

 
 

Diminuir o índice de absenteísmo; Prevenir processos trabalhistas; Inibir a fraude de 
formulários e documentos; Garantir o respaldo médico legítimo; Obter o histórico de 
afastamento online. Projeto Divulgue Saúde: Objetivo:  Publicidade no site da  
 
 
AHSEB de unidades de saúde e/ou empresas fornecedoras de serviços e/ou 
produtos relacionados à área de saúde. Colocado em votação foi aprovado pelos 
presentes. Nada mais havendo para ser deliberado à reunião foi encerrada. 
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