
Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia



Negócio
Promover o segmento privado de saúde do Estado da Bahia.

Missão
Promover a melhoria contínua do ambiente de negócios e da qualidade dos 
serviços privados de saúde do Estado da Bahia.

Visão
Tornar-se a principal referência institucional na promoção do desenvolvimento e 
no fortalecimento do segmento de saúde do Estado da Bahia.

Princípios 
 Transparência      Resultado  

 Efetividade       Valorização do conhecimento

 Inovação   Responsabilidade

 Ética

Quem 
somos

A Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da 
Bahia – Ahseb é uma associação civil, sem fins lucrativos ou 
econômicos, fundada em 20 de outubro de 1965.

Representação e 
defesa dos associados 

e seus interesses 
junto a compradores 

de serviços, a agentes 
de regulação e aos 
poderes públicos;

Articulação dos 
associados 

entre si para o 
desenvolvimento de 
novas oportunidades 

de negócios;

Orientação, assessoramento 
e qualificação de seus 

associados para melhoria 
de sua capacidade de gestão 

e de suas práticas 
empresariais, incorporando 

inovações.

Desde sua criação a Ahseb tem como compromissos:

O intuito da associação é fazer com que, cada vez mais, hospitais, clínicas, laboratórios 
e outros estabelecimentos da área estejam sempre próximos, estimulando a troca de 

informações, tornando a entidade uma referência para o setor de saúde, na busca 
da resolução de problemas que envolvam, sobretudo, a Saúde Suplementar da Bahia.

2 3



Atuação 

Alinhada com as necessidades 
e demandas do setor, a Ahseb realiza 
projetos que beneficiam seus associados 
em diversas áreas.

Projetos

A Ahseb ocupa espaços de interesse dos prestadores de serviços de saúde, tais como 
os  conselhos estadual e municipal de Saúde, o Fórum Empresarial da Bahia, Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social da Bahia e o Conselho Estadual do Meio Ambiente. 

Estimular debates e fóruns de discussão sobre temas de interesses dos seus associados é outra 
atuação importante da Ahseb. Exemplo disto são as ações para intermediar o processo de 
contratualização junto às operadoras de saúde, visando o cumprimento da Lei 13.003. 

Fóruns de ideias e deliberações têm como objetivo facilitar aos associados a busca da adoção 
compartilhada de estratégias e de procedimentos junto a diversos clientes. Estas redes de 
relacionamento se reúnem para discutir interesses comuns com a proposta de otimizar custos, 
aumentar a competitividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados. Atualmente, os 
associados contam com os núcleos de hospitais e diversos núcleos de especialidades.

Associado Ahseb tem a seu dispor informações cadastrais das operadoras de planos de 
saúde, fornecedores de equipamentos médico-hospitalares, distribuidoras de medicamentos 
e outras empresas que atuam na área de saúde. O objetivo é minimizar o risco na assinatura 
de contratos.

 Representatividade

Fóruns de Discussão

Núcleos 

Avaliação de Risco

SOS ALVARÁ 
Visa colaborar 
com a obtenção 
do licenciamento 
sanitário das 
instituições por 
meio de assessoria 
para avaliação, 
adequação, 
aprovação 
de projetos 
arquitetônicos e 
renovação de alvará 
junto à Vigilância 
Sanitária estadual 
ou municipal.

COMPRAS 
CONJUNTAS 
Busca potencializar 
a redução de 
custos e aumentar 
a rentabilidade 
de materiais e 
medicamentos por 
meio das aquisições 
coletivas unificadas. 
Um facilitador 
no processo de 
compras, que já 
gerou importantes 
economias às 
instituições.

FALE COM O 
ESPECIALISTA 
Através de 
parcerias 
com órgãos 
governamentais, 
promove ciclos 
de palestras 
com o objetivo 
de atualizar o 
conhecimento, 
viabilizar 
aprofundamento 
e debater temas 
de importância 
para os 
associados. 

ACREDITE! 
A Ahseb 
oferece aos 
estabelecimentos 
meios facilitadores 
para inscrição 
e implantação 
do processo de 
acreditação.
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AHSEB Interativa
AHSEB

Comunicação Dinâmica

Cursos desenhados de acordo com as 
necessidades de cada instituição;

Disponibilidade dos participantes e 
cronograma do treinamento discutidos com a 
instituição;

Comodidade para equipe e gestores;

Redução de custos com viagens e 
hospedagens de participantes;

Alinhamento pedagógico e metodologia 
definida conforme necessidade;

Emissão de certificados para os participantes.

A Ahseb investe em sua comunicação buscando sempre 
potencializar o diálogo e a interação com seus associados. 
Com a atualização constante do site é possível ter acesso 
às informações mais importantes da entidade, além de 
acompanhar as novidades da área 
e a agenda de cursos da Ucas. 
Outro destaque são os newsletters 
enviados via e-mail  quinzenalmente 
e a versão impressa. O Whatsapp e 
as redes sociais como o Facebook e 
o Linkedin também são apostas para 
formar uma rede interativa.

A Universidade Corporativa

A Universidade Corporativa (Ucas) oferece 
qualificação e aperfeiçoamento às carreiras que 

atuam nos serviços de saúde. Dispõe de uma 
equipe formada por profissionais especializados 
em detectar junto ao público-alvo seus anseios e 
necessidades diante das exigências do mercado.  

Os facilitadores são 
administradores, enfermeiros, advogados, 
farmacêuticos, médicos, engenheiros, economistas, 
psicólogos, dentre outros. Todos profissionais experientes, 
que atuam no mercado, reconhecidos local e nacionalmente.

   Diferentes temas são abordados nas áreas administrativa, assistencial, de gestão 
estratégica ou jurídica, disponibilizando recursos tecnológicos para que as instituições 

possam investir em suas equipes e gerar satisfação através de:

Cursos presenciais 
e interativos 

(on line) de curta 
duração;

Descontos 
especiais para 

grupos da mesma 
instituição;

Material 
disponibilizado 

para cada 
participante;

Emissão de 
certificados 

para os 
participantes;

IN COMPANY: Ucas vai até você 

Os cursos ofertados na sede da Ahseb podem, também, ser realizados na sede das  instituições 
no formato original ou cuidadosamente desenhados de acordo com as necessidades do serviço. 

Vantagens 
dos cursos 

in company:
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Rua Frederico Simões, 98, Ed.  Advanced Trade Center, 14º andar,
Caminho das Árvores - Salvador - Bahia

CEP: 41820-774 - Telefone: (71) 3082-3752

www.ahseb.com.br

E-mail: ahseb@ahseb.com.br  |   71 98157-8548  |   @AhsebOficial  
 Ahseb – Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia 

associação de hospitais e serviços de saúde do estado da bahia


