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A importância do olhar para a essência das organizações 
de saúde como meio de busca de obtenção de resultados 
sustentáveis foi discutida entre gestores, representantes de 
instituições do setor e profissionais atuantes na área durante 
seminário realizado pela Associação de Hospitais e Serviços 
de Saúde do Estado da Bahia (Ahseb) em Salvador. 

A integração e o engajamento do time, necessários 
para o alcance da missão e resultados dos estabeleci-

mentos, nortearam a temática central do evento, que, 
por meio de palestras, debates e apresentações de cases 
promoveu a discussão de assuntos como o papel do líder, a 
comunicação interna, o uso das competências da equipe para 
alcançar a alta performance. 96% dos presentes tiveram as 
expectativas superadas e/ou atendidas, segundo pesquisa 
de opinião aplicada pela associação durante a programação. 
Leia mais na pág. 4. 
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 Seminário discute importância  
       do olhar para ambiente interno  
       das instituições de saúde

A dívida decorrente do valor extra-cota intensificou as gestões 
da Ahseb nos últimos meses. Foram assembleias gerais 
extraordinárias realizadas, nota pública emitida, audiências no 
Ministério Público Estadual, articulações realizadas com entidades e 
representações governamentais. Leia mais na pág. 7.

ATUAÇÃO 
JUNTO AO 
PLANSERV

A representação em órgãos com atuações de referência no país 
para a saúde suplementar garante aproximação às discussões e 
decisões do setor no cenário nacional. O presidente da Ahseb, Mauro 
Duran Adan, por exemplo, assumiu a vice-presidência da Federação 
Brasileira de Hospitais (FBH) e a secretaria-geral da Confederação 
Nacional de Saúde (CNSaúde). Saiba mais na pág. 3.

BAHIA COM REPRESENTAÇÃO NACIONAL

Salvador será sede 
da 13ª Convenção 
Brasileira de 
Hospitais (13ª CBH) 
nos dias 1º e 2 de 
agosto próximos, 
no Gran Hotel Stella 
Maris, na praia 
de Stella Maris. O 
evento, de porte 
nacional, está sendo 
organizado pela 
FBH e pela Ahseb. 
Mais na pág. 2.

Confira cronograma das capacitações a serem realizadas pela 
Universidade Corporativa. É possível se inscrever pelo site 
www.ahseb.com.br. Pág. 6.

13ª CONVENÇÃO
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Nos próximos dias 1 e 2 de agosto, Salvador 
será sede da 13ª Convenção Brasileira de 
Hospitais (13ª CBH). O evento está sendo 
organizado pela Federação Brasileira de 
Hospitais (FBH) e pela Associação de Hospitais 
e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (Ahseb) 
e ocorrerá no Gran Hotel Stella Maris, na praia 
de Stella Maris. As inscrições estão abertas 
e podem ser feitas por meio do site 
www.convencaofbh.com.br. Associado da Ahseb  
terá desconto de 50% e, para obtê-lo, precisa 
solicitar o código  promocional por meio dos telefo-
nes da associação: 71 3082-3752 e 71 98157-8548.

A estimativa é receber cerca de mil 
congressistas de todo o país e mais de 2 mil 
visitas profissionais durante dois dias de 
programação. O tema central é “Parcerias e 
experiências para a ampliação da capacidade 
hospitalar - para a melhoria da qualificação, 
atendimento e resultado”.

“A escolha de Salvador para sediar esta 

convenção é motivo de orgulho e de compro-
misso. Entendemos que é uma homenagem ao 
mercado de saúde suplementar da Bahia, à 
Ahseb, e a seus associados” declarou o 
presidente da Ahseb, Mauro Duran Adan, acres-
centando que a associação está comprometida 
em realizar uma convenção de alto nível, 
trazendo conteúdo, conhecimento e negócios 
para mais próximo dos associados. “Como já 
temos tradição de realizar eventos, temos 
certeza de que este será um sucesso, pois é 
fruto da parceria com a FBH e associações 
federadas, e da confiança que temos junto a 
nossos associados”, destacou Adan, que 
também é vice-presidente da FBH.

“Queremos levar para a Região Nordeste o 
que há de mais atual nos debates sobre o 
aprimoramento do setor saúde, proporcionando 
um ambiente favorável para troca de saberes, 
experiências e promoção de negócios”, frisou o 
presidente da FBH, Adelvânio Francisco Morato.

13ª Convenção Brasileira de 
      Hospitais será em Salvador
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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

Parcerias e experiências para a ampliação da capacidade hospitalar será o tema 
central do evento que retorna à capital baiana depois de 42 anos

A programação prevê palestras e debates, 
além de uma variada feira expositora 
de materiais, equipamentos e serviços 
hospitalares com acesso aberto ao público. 
O encontro reunirá gestores hospitalares, 
lideranças institucionais e governamentais, 
pesquisadores, além de empresas líderes 
em tecnologia e inovação em serviços de 
saúde. Entre os temas a serem discutidos 
estão: saúde baseada na entrega do valor, 
importância dos indicadores de resultados na 
gestão hospitalar, telemedicina e saúde digital 
no Brasil, comunicação para a excelência 
hospitalar, gestão de processos e serviços 
hospitalares, humanização do cuidado. 
Mais informações sobre a 13ª Convenção
Brasileira de Hospitais podem ser acessadas 
no portal www.convencaofbh.com.br

PROGRAMAÇÃO

Comitiva formada por representantes da Ahseb e da FBH esteve visitando entidades e 
instâncias governamentais em Salvador. O objetivo foi apresentar a convenção e viabilizar 
parcerias para sua realização e preparação da capital para recepcionar os participantes do 
evento. O prefeito ACM Neto recebeu o grupo no dia 6 de junho em seu gabinete. Participaram 
do encontro o presidente e a superintendente da Ahseb, Mauro Duran Adan e Maisa Domenech, 
juntamente com o presidente e o superintendente da FBH, Adelvânio Morato e Luiz Fernando 
Silva. O secretário da Cultura e Turismo do município, Cláudio Tinoco, também esteve presente.

ACM Neto declarou apoio ao evento

Visita à Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo

ARTICULAÇÃO
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Representação nacional
Presidente da Ahseb toma posse nas diretorias da CNSaúde e FBH
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Fator de Qualidade

Balanços e contas de 2018 são aprovados

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
publicou em dezembro 

passado a Resolução Normativa (RN) 
nº 436, de 28 de novembro de 2018, 
que versa sobre as novas regras 
para celebração dos contratos entre 
operadoras e prestadores de serviços 
de atenção à saúde e sobre o Fator de 
Qualidade (FQ). Pela nova legislação, 
os percentuais aplicados nos reajustes dos contratos de prestação de 
serviço passam a ser de 115%, 110%, 105% e de 100% sobre o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. A medida vai ao 
encontro dos pleitos da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde) 
e suas federações filiadas, que desde 2015 vinham atuando para a 
determinação da ilegalidade da utilização do índice deflator de 85% sobre 
o IPCA, no entendimento de que este prejudicava os estabelecimentos 
de saúde que não possuíssem um selo de acreditação.

Os balanços e as contas da Ahseb do exercício de 2018 foram 
aprovados em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada 
pela associação dia 19 de junho, em sua sede. Na ocasião, 
o presidente da entidade, Mauro Duran Adan, apresentou 
aos presentes documentação contábil, balancetes, balanço 
patrimonial e parecer do conselho fiscal. Também participou do 
encontro o consultor contábil da associação, Edvaldo Almeida.

A Ahseb está mais próxima das discussões e 
demandas nacionais do setor de saúde. É que o 
presidente da associação, Mauro Duran Adan, 
tomou posse nas diretorias da Confederação 
Nacional de Saúde (CNSaúde) e na Federação 
Brasileira de Hospitais (FBH), instituições de 
referência no setor.

Adan foi empossado como um dos vice-
presidentes da FBH no dia 25/4. A instituição 
passou a ser presidida pelo médico urologista 
Adelvânio Francisco Morato, eleito em chapa única 
em substituição a Luiz Aramicy Bezerra Pinto. 

“É com muita satisfação que participaremos da 
diretoria da FBH, uma entidade de relevância e 

representatividade nacional, acompanhando de 
perto todas as discussões, demandas e estratégias 
pertinentes ao nosso setor da saúde”, sinalizou o 
presidente da Ahseb.

Já no dia 26/3, também tomou posse como 
diretor secretário-geral da CNSaúde, durante jantar 
comemorativo. Além dele, outros três representantes 
da Bahia integram o corpo diretivo da instituição 
para este triênio: o presidente da Federação Baiana 
de Saúde (Febase), Marcelo Britto, como um dos 
vice-presidentes; o presidente do Sindicato dos 
Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde 
do Estado da Bahia (Sindhosba), Raimundo Correia, 
como um dos diretores suplentes; e o ex-presidente 

da Ahseb, Ricardo Pereira Costa, como membro do 
conselho fiscal. A gestão tem como presidente 
Breno de Figueiredo Monteiro.

“A CNSaúde é nossa representante nacional. 
Agora, nesta nova gestão presidida por Dr. Breno 
Monteiro, a Bahia se faz presente com quatro 
integrantes, quatro pessoas que vão ajudar para que 
possamos enfrentar os desafios do nosso mercado. 
Precisamos cada vez mais ter representatividade nas 
demandas nacionais e estratégicas, que 
necessariamente passam pelo Congresso Nacional, 
pelos ministérios, e a importância e a participação da 
CNSaúde é fundamental para as representatividades 
locais”, pontua Adan.

Posses na CNSaúde e FBH aconteceram em Brasília
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Um olhar para a essência 
     das organizações de Saúde

Título do seminário que a Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da 
Bahia realizou no primeiro semestre em Salvador

O seminário “Um olhar para a essência das 
organizações de Saúde: em busca de resultados 
sustentáveis” reuniu diretores, gestores e 
profissionais que atuam no setor da saúde durante 
um dia de programação, em 24 de abril, no Mundo 
Plaza Business Center, Caminho das Árvores. 

O encontro, que integrou a agenda de eventos da 
Ahseb para 2019, proporcionou, por meio de uma 
rica programação e palestrantes de referência, a 
reflexão sobre a importância de se alcançar o 
melhor das pessoas, colocando-as como o centro 
da estratégia de negócios, além do aprofundamento 
sobre o conhecimento de mecanismos, conceitos, 
ferramentas e/ou práticas para serem aplicadas no 
ambiente interno das organizações de saúde, tornando 
o ambiente saudável para trabalhar e, como conse-

quência, gerando resultados sustentáveis.
A integração e o engajamento da equipe, 

necessários para o alcance da missão e resultados 
pela instituição de saúde, foi a temática norteadora da 
grade científica, que explorou assuntos como “Usando 
as competências de todo o time para alcançar a alta 
performance”; “O segredo das melhores empresas 
para trabalhar”; “Comunicação interna: reflexo na 
imagem e resultados da instituição de saúde”. 

Para Mauro Adan, presidente da Ahseb, discutir o 
tema é de grande relevância para o setor. “O nosso 
segmento é um segmento de mão de obra intensiva, 
tudo que nós fazemos no setor de saúde precisa 
sempre de muitas pessoas e pessoas muito bem 
qualificadas”, pontuou.

Cerca de 96% dos presentes tiveram suas 

expectativas superadas e/ou atendidas em relação 
ao seminário, segundo pesquisa de satisfação 
aplicada pela Ahseb durante o evento. 

O seminário contou com os apoios da 
Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), 
Federação Brasileira de Hospitais (FBH), Federação 
Baiana de Saúde (Febase), Sindicato dos Hospitais 
e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado 
da Bahia (Sindhosba) e HospitalMed, sendo 
patrocinado pela Santa Casa de Misericórdia BA – 
Hospital Santa Izabel; Rede LabForte; Grupo Opty 
(Instituto de Olhos Freitas, Instituto de Olhos Villas, 
DayHORC); Sabin Laboratório Clínico; Síntese; SP 
Soluções Ambientais; Digisystem; Pousada da 
Espera, Philips e LPC Laboratório e Vacinas.

Mauro Duran Adan aproveitou a ocasião e 
convidou os presentes para a 13ª Convenção 
Brasileira de Hospitais, a ser realizada nos dias 
01 e 02 de agosto, em Salvador.

Mesa solene de abertura contou 
com a participação do presidente 
da Ahseb, Mauro Duran Adan; do 
presidente da Febase, Marcelo 
Britto; do presidente do Sindhosba, 
Raimundo Correia; do membro da 
diretoria da FBH, Leonardo 
Barberes; do provedor da Santa 
Casa da Bahia, Roberto Sá 
Menezes; da superintendente do 
Hospital Cárdio Pulmonar, Iolanda 
Peltier Rocha; do diretor 
administrativo e financeiro da 
Promédica, Jorge Oliveira; e da 
diretora médica do Grupo 
Oncoclínicas, Márcia Menezes.

Já o debate sobre o tema trouxe contribuições do diretor médico do 
Hospital Aliança, Álvaro Nonato; da chefe do setor de Vigilância em 
Saúde e Segurança do Paciente do Hospital Edgard Santos, Monalisa 
Sant’Anna; do CEO do Grupo Opty, Amaury Guerrero; e do diretor 
superintendente do Itaigara Memorial Hospital Dia, Fábio Brinço. A 
moderadora do debate foi a coordenadora da Ucas, Fabíola Matos.

Painel

Painel contou com 
apresentações do 

diretor de Projetos e 
Novos Negócios do 

Ibes, Christian Hart; do 
diretor de 

Relacionamento 
Médico do Ibes, Rafael 
Munerato; e do diretor 
técnico assistencial do 
Hospital Santa Izabel, 

Ricardo Madureira. 

“Usando as competências de todo 
o time para alcançar a alta performance” 
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A diretora da ABRH Brasil e diretora executiva do GPTW PE/AL, Danielle Maciel Brandão, e 
a diretora executiva e CEO do Laboratório Sabin de Análises Clínicas, Lídia Abdalla foram as 
palestrantes deste painel. O presidente da Ahseb, Mauro Duran Adan, presidiu a mesa.

A jornalista e doutora em Comunicação e Saúde, Fabiana Franco, abriu este tema. Em 
seguida foi a vez da diretora administrativa do Hospital Santa Izabel, Mônica Bezerra, 
apresentar case sobre comunicação integrada intra-hospitalar.

Painel

Painel

“O segredo das melhores 
empresas  para trabalhar”

 “Comunicação interna: reflexo na imagem 
   e resultados da instituição de saúde”

O painel foi seguido por debate mediado pela 
superintendente da Ahseb, Maisa Domenech, com 
as participações da assessora de comunicação da 
Fundação José Silveira, Gabriela Rossi; da sócia 
diretora da Agência ATCom, Suely Temporal, e do 
diretor regional Nordeste do Grupo Opty, Marcello 
Ceotto Palermo. 

Registros
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 Cerca de 96% dos 
presentes tiveram 
suas expectativas 
superadas e/ou 
atendidas em 

relação ao evento.
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A Ucas definiu os temas que serão 
abordados em seu cronograma de cursos 
para 2019 desde o início deste ano. Os 
temas foram escolhidos com base nos 
resultados da pesquisa realizada no mês de 
dezembro com associados e profissionais 
que atuam na área de saúde.

A iniciativa permitiu que os participantes 
opinassem sobre preferências de assuntos 
a serem trabalhados, bem como os 
melhores dias e modalidades. “Por meio da 
pesquisa foi possível melhor conhecer as 

necessidades do público e disponibilizar as 
formações necessárias para profissionalizar 
e capacitar os profissionais nas demandas 
em saúde”, disse a coordenadora da Ucas, 
Fabíola Matos.

As capacitações compreendem cursos e 
palestras em áreas diversas como a 
Administrativa/RH, Gestão e Liderança, 
Financeira, Marketing e Comunicação, 
Médica/Enfermagem e Jurídica/Contábil. 

Confira ao lado o cronograma para o 
segundo semestre!

www.sabin.com.br

QUALIDADE
CERTIFICADA

MAIS DE
3 MIL TIPOS
DE EXAMES

AMPLA
CARTEIRA DE
CONVÊNIOS

ASSESSORIA CIENTÍFICA: (71) 3261.1314

Ucas divulga cronograma de  
      cursos para segundo semestre 
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Ahseb no Instagram
A comunicação da Ahseb ganhou mais um reforço 
no primeiro semestre com a inauguração do perfil 
da entidade no Instagram, uma das redes sociais 
que mais atrai adeptos. A ideia é sempre aprimorar 
a comunicação e troca de informações com os 
associados e demais públicos da entidade. Siga o 
perfil @ahseboficial e acompanhe as novidades!

Presença em inauguração na FTC
O presidente da Ahseb, Mauro Duran Adan, 
prestigiou a inauguração da unidade do Instituto 
de Treinamento em Cadáveres (ITC Brasil) da FTC 
Salvador, no campus Paralela, no último dia 7 de 
maio. Com a unidade, a capital baiana passa a ser 
a primeira cidade do Norte-Nordeste e a segunda 
do país a receber um centro de treinamento em 
cadáveres frescos, possibilitando a simulação de 
procedimentos clínicos ou cirúrgicos em condições 
muito similares as que serão encontradas na rotina 
com pacientes.

Mesa redonda discute 
modelos de remuneração 

No último dia 30 de maio foi realizado no Hotel 
Quality, em Salvador, a mesa redonda intitulada 
“Modelos de Remuneração na Saúde Suplementar”, 
organizada pelo Clube de Seguros de Pessoas 
e Benefícios do Estado da Bahia (CSP-Bahia). O 
presidente da Ahseb, Mauro Duran Adan, foi um 
dos debatedores do encontro. Para ele, o evento 
foi de grande valia não só por ter discutido um tema 
importante para o mercado, como por ter a presença 
de diversos atores do processo que precisam tratar 
o assunto juntos.

Eleição da diretoria da Ahseb 
triênio 2019-2022

A diretoria executiva e o conselho fiscal da Ahseb para 
o triênio 2019-2022 foram eleitos e empossados em 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada no dia 27/3, 
na sede da associação. Mauro Duran Adan se manteve 
como presidente da entidade, em seu segundo mandato 
consecutivo.

CRONOGRAMA UCAS 2019.2*
26 e 27/07
09 e 10/08
16 e 17/08

22/08
23 e 24/08
13 e 14/09

20 e 21/09
18 e 19/10
25 e 26/10
22 e 23/11

06/12
13 e 14/12

– Faturamento: Atualização geral
– Gestão de contratos
– Auditoria de contas médicas
– Segurança do paciente
– Gestão de conflitos em instituição de saúde
– Reforma Trabalhista: Um ano depois – 
   O que sua empresa precisa saber
– Comunicação corporativa
– Formação de líderes
– Gestão de pessoas: capacitação e desenvolvimento
– Relacionamento interpessoal
– Gerenciamento de resíduos
– Rotinas de pessoal

Ahseb presente na Hospitalar 2019

A Ahseb, por meio do seu presidente, Mauro Duran 
Adan, acompanhou de perto as discussões e novidades 
da Hospitalar 2019, realizada entre os dias 21 a 24/5, 
no Expo Center Norte, em São Paulo. No local, o 
presidente da associação foi um dos debatedores da 
primeira edição do Healthcare Travel Brazil, congresso 
internacional organizado pela Alianza Global Health Care 
e Hospitalar, que contou com o apoio institucional da 
Ahseb. Adan esteve também no estande da Federação 
Brasileira de Hospitais (FBH) lançando e convidando 
lideranças do setor a participar da 13ª Convenção 
Brasileira de Hospitais que acontecerá em Salvador nos 
dias 1º e 2 de agosto.

XXI Convenção Rede LabForte com 
participação da Ahseb
A superintendente da Ahseb, Maisa Domenech, foi 
uma das palestrantes da XXI Convenção Rede LabForte 
no dia 17/5, no Bahia Plaza Hotel, em Camaçari. A 
convenção foi realizada entre os dias 16 a 18 de maio e 
reuniu representantes do setor de laboratórios, visando 
discutir temas de interesse da área.

*Cronograma e datas podem sofrer alterações.
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OUTRAS DEMANDAS
Outras demandas trazidas pelos associados 

também integraram as reivindicações junto ao 
Planserv, a exemplo da ausência de reajuste con-
tratual há quase uma década, de uma gestão eficaz 
do sistema de gerenciamento de cotas, de retirar 
das cotas os atendimentos e internamentos de 
urgência/emergência; das necessidades de trans- 
parência na divulgação das cotas de cada prestador 
e de trazer para o plano o ônus do gerenciamento 
da mesma, já que, até então, cabe ao prestador 
informar ao usuário a limitação no atendimento, 
quando, na verdade, o estabelecimento de saúde 

não tem qualquer interesse nesse limite e o papel 
dele é atender a demanda que chega a sua unidade.

Os assuntos foram tratados em grupo de 
trabalho específico montado junto ao MPE, como 
encaminhamento dos processos instaurados, para 
discutir aspectos operacionais e institucionais da 
relação com o plano de saúde. As reuniões 
iniciaram no dia 21 de março, tendo continuidade 
nos meses posteriores. Em 28 de maio, houve 
outra, seguida de AGE convocada pela Ahseb. O 
objetivo foi tratar de questões específicas sobre o 
módulo inicial de agendamento de consultas 
eletivas, na tentativa de solucionar reivindicação 

das instituições de saúde de retirar do prestador a 
responsabilidade pelo anúncio da limitação dos 
atendimentos em virtude da cota. Na assembleia, o 
módulo foi apresentado aos associados. 

A Ahseb também realizou reunião no dia 16 de 
maio com o Planserv/Qualirede, em sua sede, 
convidando responsáveis de T.I dos associados. O 
tema central foi a necessidade de integração entre 
o sistema de informações do Planserv e o sistema 
de gestão das instituições associadas conveniadas 
ao plano. Nos dias 04/07 e 11/07 outros encontros 
foram agendados para a apresentação técnica pelo 
plano de saúde de modo a viabilizar essa integração.

Atuação junto ao Planserv 
     é intensificada Dívida do extra-cota foi negociada 

pela Ahseb após tratativas
A dívida gerada junto aos estabelecimentos de 

saúde conveniados ao Planserv a partir do valor 
extra-cota foi o principal motivo que levou a Ahseb a 
buscar diálogo por meio de gestões frequentes junto 
ao plano de saúde e a atores que intervém na saúde 
suplementar da Bahia. O fato gerou inúmeras inter-
mediações em 2018. 

Assembleias gerais extraordinárias (AGE) foram 
realizadas, nota pública emitida e acompanhamento de 

processos instaurados no Ministério Público Estadual 
(MPE) foram feitos, além da presença em audiências 
públicas e em encontros de grupo de trabalho. 

Comunicado emitido no dia 18 de abril informou 
aos associados credenciados ao Planserv que o 
valor retido proveniente do extra-cotas, priorizando 
as faturas entregues até dezembro de 2018, seria 
quitado pelo plano de saúde em cinco parcelas 
consecutivas, sendo a primeira no final de abril de 

2019. A informação foi obtida em reunião na 
Secretaria da Administração do Estado da Bahia 
(Saeb) ocorrida no dia 12 de abril. Segundo o 
presidente da associação, Mauro Duran Adan, a 
notícia foi resultado do diálogo estabelecido pela 
entidade para tentar solucionar o problema 
decorrente da dívida. 

AUDIÊNCIAS
A Ahseb vem sendo representada nas audiências 

realizadas pelo MPE para tratar dos temas pelo seu 
presidente, Mauro Duran Adan, e a superintendente, 
Maisa Domenech.

A primeira audiência no MPE ocorreu em 11 de 
dezembro, quando representações das instituições de 
saúde e dos médicos colocaram as dificuldades, 
inclusive a Ahseb. No mês de fevereiro outras 
audiências foram realizadas, como a do dia 21, com 
participações de representantes de usuários, que 
também relataram problemas com a precarização do 
atendimento, dificuldades dos usuários, casos que 
envolveram enfermos em estado grave. 

O Planserv e a Qualirede também estiveram 
presentes durante os encontros, a partir das 
convocações do MPE ou por meio da Procuradoria do 
Estado. 

Audiências foram convocadas pelo órgão nos 
meses subsequentes, a exemplo das realizadas nos 
dias 27 de junho e 3 de julho. No dia 27, foi reafirmada 
a manutenção das datas estabelecidas em audiências 
anteriores, sobre implementação do site, aplicativos e 
da publicidade da distribuição das cotas. A Ahseb, por 

meio de seu presidente Mauro Duran Adan, na 
ocasião, argumentou que os demonstrativos de 
pagamento apresentados pelo plano não especificam 
os itens de pagamentos que estão sendo liquidados, o 
que ficou de ser tratado pelo GT no dia 8 de julho, em 
nova reunião. Os critérios para identificação de 
procedimentos qualificados como de urgência e 
emergência bem como proposta para gerenciamento 
da distribuição das cotas, portanto, integram pauta da 
audiência do dia 17 de julho, que, até o fechamento 

deste informativo, não havia acontecido. A Ahseb 
tentou ampliar os procedimentos que teriam os 
critérios contemplados na proposta que o Planserv 
formula, mas o plano de saúde argumentou não ter 
orçamento. Outros assuntos ligados ao gerenciamento 
das cotas foram tema da audiência do dia 3 de julho.

Houve gestões diretas também da Ahseb por meio 
de reuniões realizadas junto a representantes de 
órgãos governamentais e outras entidades, além dos 
ofícios emitidos.

seu melhor parceiro na jornada da
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

www.digisystem.com.brAcesse:
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I JONNEAD 
Foi realizada em Salvador nos dias 3 e 4/05 
a I JONNEAD – Jornada Norte e Nordeste de 
Acupuntura e Dor. O evento, destinado a médicos e 
odontólogos, aconteceu no auditório do Ed. Salvador 
Trade Center, na Av. Tancredo Neves e contou com 
o apoio Ahseb.

35 ANOS DO SABIN 
O Laboratório Sabin completou 35 anos de fundação 
no último dia 2/05. A organização de saúde divulgou 
um vídeo como marco da data em suas redes. O 
estabelecimento está presente hoje em 46 cidades 
com mais de 5.200 colaboradores e 5 milhões de 
clientes por ano. Em Salvador, a primeira unidade do 
Sabin foi inaugurada há 7 anos. A Ahseb parabenizou 
o associado pela passagem da data.

CIRURGIA ROBÓTICA NO SANTA IZABEL 
O Hospital Santa Izabel foi a primeira instituição a 
realizar uma cirurgia robótica no estado através do 
robô Da Vinci, o mais utilizado ao redor do mundo. 
O equipamento, adquirido com o objetivo de realizar 
procedimentos menos invasivos e com mais 
precisão, opera em grandes hospitais do país. A 
primeira cirurgia aconteceu no dia 23/03. 

INAUGURAÇÃO CLÍNICAS CLIVALE

A Rede Clínicas Clivale inaugurou uma nova unidade 
no Salvador Shopping. A estrutura tem ambulatório 
para consultas médicas e um moderno Day Hospital. 
O coquetel de inauguração aconteceu no dia 17/2 e 
reuniu empresários, gestores, médicos, imprensa e 
formadores de opinião. Ahseb esteve presente.

NOVA SEDE DO INSTITUTO DE OLHOS VILLAS

Foi inaugurada no último dia 12/2 a nova sede do Instituto 
de Olhos Villas, no município de Lauro de Freitas. O 
presidente e a superintendente da Ahseb, Mauro Adan 
e Maisa Domenech, estiveram presentes prestigiando 
o evento. A sede conta com seis consultórios, salas de 
pré-exames e de exames, espaço kids e estacionamento 
com serviço de manobrista.

INTEGRA 2018 

Lideranças regionais e nacionais de operadoras, 
seguradoras de saúde e prestadores de serviços 
estiveram reunidas em mais uma edição do “Integra 
– Meeting Norte/Nordeste de Integração Fontes 
Pagadoras/Prestadores”, no dia 30/11, no Hotel Wish 
da Bahia. O evento, organizado pelo Grupo Criarmed, 
contou com a parceria da Ahseb. 

CAFÉ COM APAE 

O presidente e a superintendente da Ahseb, Mauro 
Duran Adan e Maisa Domenech, respectivamente, 
prestigiaram o “Café com Apae” realizado no dia 
21/11, no auditório Ilka Carvalho, na sede da instituição, 
na Pituba. O evento visou apresentar a entidade e 
seus serviços na área de saúde para os principais 
convênios do mercado. 

Giro pelos associados
EM

FOCO

15 ANOS DO HOSPITAL AEROPORTO 
O Hospital Aeroporto completa 15 anos em 2019. 
Vídeo recente divulgado pela entidade contou um 
pouco da história do hospital, que celebra a data com 
a nova ideologia da instituição, balizada pela missão 
de acolher e cuidar de vidas. A Ahseb parabeniza o 
associado pelo aniversário e contribuição ao mercado 
de saúde suplementar do estado.

No
ta

s

SOS Alvará
O SOS Alvará é um projeto da 
Ahseb que 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, porém, associados têm maiores 
benefícios. Interessados podem fazer 
agendamento e obter maiores informações 
pelo telefone (71) 3082-3762 ou pelo e-mail 
sandra@ahseb.com.br.

Acredite!
Este projeto da Ahseb em 
parceria com o Instituto Brasileiro 
para Excelência em Saúde (Ibes) 
tem o objetivo de oferecer para 
os estabelecimentos de saúde 
meios facilitadores para inscrição 
e implantação do processo 
de acreditação conforme os 
requisitos do Sistema Brasileiro 
de Acreditação – Organização 
Nacional de Acreditação (SBA – 
ONA). Maiores informações no 
telefone (71) 3082-3752 ou no 
site www.ahseb.com.br. 

Núcleos
Os núcleos visam facilitar aos 
associados a busca da adoção 
compartilhada de estratégias e de pro-
cedimentos junto a diversos clientes. 
Estas redes de relacionamento se reú-
nem para discutir interesses comuns 
com a proposta de otimizar custos, 
aumentar a competitividade e melhorar 
a qualidade dos serviços prestados. 
Atualmente na Ahseb é possível contar 
com o núcleo de hospitais e outros de 
diversas especialidades. Informações 
pelo telefone 71-3082-3752.

Suprimentos
O Comitê de Suprimentos da Ahseb 
busca potencializar a redução de 
custos e aumentar a rentabilidade 
de materiais e medicamentos atra- 
vés das aquisições coletivas unifica- 
das. É um case da associação que já 
gerou economias importantes às 
instituições. Segundo balanço trimes-
tral do grupo, em março de 2019, a 
última aquisição conjunta gerou uma 
economia de 12,55% às instituições. 
Informações pelo telefone (71) 3082- 
3765 ou no site www.ahseb.com.br.

HOSPITAL AGENOR PAIVA
A UTI Geral do Hospital Agenor Paiva conquistou, 
pela segunda vez consecutiva, o Selo Top Performer 
de qualidade, concedido pela Epimed Solutions às 
unidades de terapia intensiva que apresentem alta 
eficiência. O selo tem validade de 1 ano e o último havia 
sido concedido à instituição em setembro de 2018.

IBR
O IBR, em Vitória da Conquista, conquistou o nível 
II ONA pleno, que reconheceu a gestão integrada 
da unidade, com processos ocorrendo de maneira 
fluida e plena na comunicação entre as atividades. O 
próximo passo é alcançar o nível III da acreditação, que 
contempla a excelência em gestão.

Presença no Prêmio Benchmarking Saúde 2019 
A Ahseb marcou presença na entrega do Prêmio Benchmarking Saúde 2019, realizado 
no dia 6 de junho, no Solar Cunha Guedes, em Salvador. O presidente Mauro Adan 
fez a entrega do prêmio ao diretor da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, André 
Wermann, e a superintendente Maisa Domenech representou o Hospital Samur, de 
Vitória da Conquista, a pedido da própria instituição de saúde. Teve ainda lançamento da 
13ª Convenção Brasileira de Hospitais durante o evento.
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