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Gestões vêm sendo realizadas pela 
Associação de Hospitais e Serviços de 
Saúde do Estado da Bahia (AHSEB) 
para tentar reduzir impactos nas institui-
ções de saúde da pandemia pelo Covid- 19.

No dia 30/04, a entidade, por meio 
de seu presidente e de sua superinten-
dente, Mauro Adan e Maisa Domenech, 
participou de conferência com a ANS, 
juntamente com a CNSaúde, para tra-
tar do agravamento no desequilíbrio 
econômico-financeiro dos prestadores 
em virtude das medidas restritivas de 
cuidado e contenção da pandemia, que 
reduziram significativamente a ocupa-
ção nas unidades de saúde até o final 

de abril (30% a 40%) e resultaram em 
diminuição nas receitas, dificuldades 
em cumprimento das obrigações, e o 
mais grave, ameaça à sobrevivência. 

Conforme relato à ocasião, outro fa-
tor que contribui com o cenário é o au-
mento expressivo no valor de equipa-
mentos e EPIs, que, além da escassez, 
teve ampliação no uso - não apenas 
por profissionais de saúde, mas tam-
bém passaram a ser usados por pa-
cientes e familiares.

  A ANS se comprometeu a agendar 
um novo encontro convidando as ope-
radoras, no começo de maio, para tratar 
da questão. Participaram da conferência 

o assessor executivo da CNSaúde, Bru-
no Sobral, o presidente da ANS, Rogério 
Scarabel, entre outros representantes da 
agência. A AHSEB registrou e reforçou 
esses pleitos tratados durante o encontro 
em ofício remetido à ANS no último dia 6. 

Além disso, diligências foram feitas 
junto às procuradorias federal, esta-
dual e municipal visando a isenção de 
tributos e encontros realizados com 
o Banco do Brasil, Santander, BNB e 
Desenbahia para obtenção de linhas 
de crédito específicas para o setor. Os 
associados participaram de dois deles, 
com o BNB e o Banco do Brasil, até o 
fechamento desta edição

PROJETO DE LEI
A associação também vem acompa-
nhando o trâmite do projeto de lei nº 
1712, que dispõe sobre a forma de pa-
gamento pelas operadoras de planos 
de saúde aos prestadores de serviços 
médicos-hospitalares, segundo a mé-
dia do faturamento mensal destes, en-
quanto durar a pandemia de Covid-19. 
A proposição do deputado Pedro Wes-
tphalen (PP/RS) aguarda despacho do 
presidente da Câmara dos Deputados 
para ser votada.

PLANSERV
Ofício encaminhado pela AHSEB 
à Saeb foi parcialmente aten-
dido até o fechamento desta 
edição. A associação solicitou 
que o pagamento referente ao 
faturamento de fevereiro fosse 
realizado até o terceiro dia útil 
de abril (cumprido, segundo 
informações de associados). 
Requereu quitação das pen-
dências financeiras, tais como 
extrateto.

Em circular do dia 07/05, 
a entidade iniciou levanta-
mento, junto aos associados 
credenciados, para verificar  
pendências de pagamento 
existentes por parte do Plan-
serv e mensurar o impacto no 
faturamento do mês de abril 
em relação aos meses ante-
riores, para novas tratativas 
junto ao plano de saúde.

REGISTRO DE CASOS
A pedido da Sesab, a AH-
SEB ainda reforçou com 
seus associados a neces-
sidade do cadastro dos 
profissionais responsáveis 
pelas unidades hospitala-
res no E-SUS VE, conforme 
Portaria nº 78/2020, do Mi-
nistério da Saúde que deter-
minou obrigatório o registro 
dos casos suspeitos e confir-
mados de COVID-19.
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Cerca de 96% das pessoas que 
participaram do seminário “Infraes-
trutura como promotora do cuidado e 
de resultados em saúde”, promovido 
pela AHSEB, tiveram suas expectati-
vas superadas com a programação do 
evento, segundo pesquisa de opinião 
realizada pela associação durante a 
programação. 

O seminário reuniu diretores, gesto-
res, profissionais que atuam na saú-
de em áreas diversas, no dia 5/12, no 
Mundo Plaza Business, para discutir 
sobre como a infraestrutura do am-
biente das unidades de saúde, alinhada 
com os critérios técnico-legislativos, 
pode favorecer os que constroem a 
saúde, a promoção do cuidado e os re-
sultados de uma instituição. 

A programação focou nos principais 
desafios e oportunidades relativas à 
infraestrutura da unidade de saúde, 
passando por práticas, conceitos, im-
pactos nos processos de acreditação, 

certificações, legislações, metodolo-
gia para otimização de custos e ferra-
mentas de controle inerentes à enge-
nharia clínica e manutenção, seja de 
equipamentos ou predial.   

O evento teve como patrocinado-
res: Bionexo, Clínicas Clivale, Genesis, 

Globalthings, HO Brasil, Inbec, Kainos, 
Pixeon, Pousada da Espera, Rede Lab-
forte, Sabin Laboratório Clínico, Santa 
Casa da Bahia, Souza &Filhos Facility 
Services, e o seguintes apoios:  ABM, 
ABDEH, CNSaúde, FBH, Febase, Fes-
fba,Sindhosba, Tecsaúde e Ucas.

Seminário destaca 
importância da infraestrutura 
nas instituições de saúde

• Coordenação editorial: Cannal de Ideias em Comunicação
• Jornalista responsável: Carla Ferreira DRT/BA 1894  
• Diagramação e arte-finalização: Arnoldo Miranda/Gato de AP

• Presidente – Mauro Duran Adan
• Vice-presidente  – Haroldo Peon
• Diretor Secretário – Nelson Pestana 
• Diretor 1 Tesoureiro – Thiago Cavalcanti
• Diretor 2 Tesoureiro – Antônio Brito
• Diretor Jurídico  – Agnaldo Bahia
• Diretor SUS – Luiz Delfino
• Diretor Ucas – Alfonso Carvalho
• Diretor de Saúde Suplementar – Cícero  Andrade

• Conselho Fiscal – Titulares  – Jorge Santiago,  
   Mauro Azzi  e Petula Coimbra 
• Conselho Fiscal – Suplentes  – Paulo Ricardo  
   Fernandes , Ernst Holsing e Eduardo Olivaes 
• Regional Camaçari  – Christiane Macedo 
   e Anderson Alvim
• Regional Vitória da Conquista  – Lúcia Dória 
   e Onildo Oliveira
• Regional Itabuna  –  André Wermann e Jorge Viana
• Feira de Santana – Érico Guanais 
   e Antônio Carlos Almeida
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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, Oftalmologia, Oncologia e Clínica da Dor: Kéllen Vallois
Compras: Danilo Pereira
Recepcionista: Elizabete Moreno   
Serviços Gerais: Iracyara Rocha

Sistema Effort
A solução completa
para o controle de ativos
e manutenção geral
e predial.

Engenharia
Clínica

Assistência 
Técnica

Manutenção Geral
Predial e Facilities

Fabricante de
Equipamentos

para o controle de ativospara o controle de ativos

(11) 4280-0802
Fale conosco:

www.globalthings.net

Acompanhe a
Globalthings
nas redes sociais!

Auditório lotado durante todo o dia
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Mesa de abertura reuniu principais representações do setor 
e de instituições

Mesa redonda reuniu representações da Visa Municipal e Divisa 
para debater as exigências regulatórias para a gestão da qualidade, 
tecnologias e segurança do paciente.

Segundo painel teve como palestrantes o assessor de equipamentos hospitalares Alexandre Hermini;  
o CEO da Globalthings, Ivlison Souza, e a especialista em arquitetura de sistemas de saúde e vigilância 
ambiental e saúde, Márcia Duarte

Case da Rede Mater Dei também 
integrou programação

O consultor Fumio Araki proferiu palestra 
que abriu a grade sobre “A importância da 
infraestrutura do espaço de saúde no 
cuidado e segurança do paciente” em 
painel que teve ainda como palestrantes 
o coordenador do serviço de Engenharia 
Clínica do Hospital Aliança, Lúcio Sarrizo, 
e do diretor da Genesis e professor,  
João Galdino.
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Transformando 
a gestão da saúde 
por meio da 
tecnologia avançada

Autonomia, transparência e 
oomização nos processos hospitalares 

Saiba mais:

bionexo.com

No
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s Suprimentos
O comitê de suprimen-
tos da AHSEB inter-
mediou contato com 
fornecedores de EPIs 

para compra conjunta por meio de 
plataforma eletrônica. Este projeto 
oferecido pela entidade visa poten-
cializar a redução de custos e au-
mentar a rentabilidade de materiais 
e medicamentos por meio das aqui-
sições coletivas unificadas, gerando 
economias importantes aos pres-
tadores. Informações pelo e-mail 
compras@ahseb.com.br ou no site  
www.ahseb.com.br. 

UCAS digital
Por conta da pandemia, a Universi-
dade Corporativa está oferecendo 
os cursos apenas em formato online 
e realizando lives. A primeira foi no 
dia 29, sobre ferramentas de gestão 
de riscos no setor. A segunda, dia 
05/05, sobre segurança do pacien-
te em tempos de Covid-19. A pro-
gramação está sendo divulgada no 
site www.ahseb.com.br e nas redes 
sociais da associação.

Acredite
Projeto da AHSEB que oferece 
meios facilitadores para inscrição e 
implantação do processo de acre-
ditação conforme os requisitos do 
Sistema Brasileiro de Acreditação – 
Organização  Nacional de Acre-
ditação  (SBA – ONA). Maiores infor-
mações no telefone 71-98157-2616 
ou no site www.ahseb.com.br

Encerramento de Especialização na UFBA
Mais uma turma da Especialização em Administração Hospitalar e Sistemas 
em Serviços de Saúde, oferecida pela Escola de Administração da UFBA em 
parceria com a AHSEB e a Rede Inovarh, concluiu o curso. O encerramento 
aconteceu no dia 15 de janeiro, no auditório da Escola Estadual de Saúde Pública, 
na Avenida ACM, tendo como uma das conferencistas a superintendente da 
AHSEB, Maisa Domenech.  A especialização é voltada para gestores e demais 
profissionais de nível superior das áreas de Saúde, Administração e afins.

SOS Alvará
Assessoria para adequação, avaliação e aprovação dos projetos de arquitetura 
nos estabelecimentos assistenciais de saúde visando a obtenção e/ou renovação 
de alvará junto à Vigilância Sanitária estadual ou municipal. Este é o objetivo 
deste projeto da AHSEB, aberto à participação de qualquer estabelecimento do 
setor e que oferece benefícios especiais para associados. Interessados podem 
fazer agendamento e obter maiores informações pelo telefone 71-98157-2616 
ou pelo e-mail sandra@ahseb.com.br
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EXPANSÃO NA COST

A Clínica de Olhos São Thomaz (COST) 
inaugurou primeira etapa da expansão da 
estrutura e dos serviços no final de 2019, 
quando realizou evento que marcou também 
seus 43 anos de fundação. 

SABIN ENTRE MELHORES

O Laboratório Sabin de Análises Clínicas esteve 
no ranking das 150 melhores empresas para 
trabalhar em 2019, na pesquisa da revista Você 
S/A em parceria com a Fundação Instituto 
de Administração (FIA). O reconhecimento 
foi na categoria de destaque em Gestão do 
Conhecimento.

NOVO PROVEDOR

O presidente da AHSEB, Mauro Duran Adan, 
esteve na cerimônia de posse da mesa 
diretora da Santa Casa da Bahia, no dia 13/01, 
ocasião em que parabenizou o novo provedor, 
o ex-secretário e administrador José Antônio 
Rodrigues Alves, colocando a associação à 
disposição da instituição. O evento aconteceu no 
Cerimonial Rainha Eleonor.

INAUGURAÇÃO NO CÁRDIO PULMONAR

O Hospital Cárdio Pulmonar inaugurou estrutura e espaço completamente reformados, ampliando 
a capacidade de atendimento para 249 leitos num investimento de R$ 200 milhões. A AHSEB 
esteve presente no evento de inauguração, em dezembro, representada pelo seu presidente, 
Mauro Duran Adan, e pela superintendente, Maisa Domenech.

Giro pelos associados

EM
FOCO

C l í n i c a s  C l i v a l e

S a l va d o r  S h o p p i n g  •  S a l va d o r  N o r te  S h o p p i n g  •  C a l ç a d a clinicasclivale.com.br

CLIVALE. A CLÍNICA DA SUA FAMÍLIA.

Agende sua consulta: 3310-0000 / 3512-8500
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