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AHSEB inicia adequação 
à Lei Geral de 
Proteção de Dados

A Associação de Hospitais e Serviços 
de Saúde do Estado da Bahia (AHSEB) 
iniciou adequação dos seus processos à 
Lei Geral de Proteção de dados (LGPD). 
Entre as ações que estão sendo tomadas: 
envolvimento de toda a equipe no pro-
cesso, revisão de contratos e adaptação 
de sistema interno de processamento de 
dados para um ambiente mais seguro, con-
forme explicou João Gonçalves, consultor 
da Health Data Privacy Office (HDPO) que 
orienta o processo na associação.

Além disso, a AHSEB vai inaugurar, em 
breve, em área privada de seu website, 
um canal próprio que permitirá a publi-
cização de documentos com aviso de 
privacidade, segundo pontuou João, que 
ainda destacou que haverá um espaço de 
ouvidoria para escuta das instituições de 
saúde associadas, neste mesmo ambien-

te. Uma política de segurança e privacidade 
de dados está norteando todo o processo 
da associação e os associados receberão 
notificações de todo o andamento.

“Estamos priorizando a total trans-
parência e a segurança de processos e 
dos dados de nossos associados e par-
ceiros, seguindo a moderna legislação 
vigente no Brasil”, explicou o presidente 
da AHSEB, Mauro Duran Adan. Confor-
me pontuou a superintendente Maisa 
Domenech, a adequação pela AHSEB à 
LGPD é um processo importante para 
que a AHSEB continue a atuar de forma 
coerente com os seus valores e mante-
nha o compromisso e atenção com seus 
colaboradores, diretores, associados e 
parceiros em geral, tendo sempre como 
foco que a referida lei define as pessoas 
como proprietárias exclusivas dos seus 

dados pessoais.
A Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Pro-

teção de Dados, entrou em vigor des-
de setembro do ano passado como um 
marco legal que regulamenta o uso, a 
proteção e a transferência de dados pes-
soais no Brasil. Desde 2018, ano de sua 
publicação, empresas, inclusive as do 
segmento da saúde, tiveram de realizar 
adequações estruturais, de procedimen-
tos, processos, rotinas e até físicos para 
cumprir a legislação.

PROJETO FACILITA ADEQUAÇÃO 
À LGPD NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

A AHSEB possui um projeto que visa facilitar para as ins-
tituições de saúde a adequação à LGPD, por meio de parce-
ria com a HDPO. Conforme explicou o presidente da AHSEB, 
Mauro Duran Adan, a associação busca oferecer aos estabe-
lecimentos do setor a oportunidade de se adequarem à legis-
lação com o assessoramento de uma empresa qualificada. “A 
LGPD traz uma prática de mercado moderna e mundial, que 
garante segurança para usuários e instituições”.

Segundo João Gonçalves, consultor da HDPO, a adapta-
ção, pelas unidades de saúde, abrange diversas áreas, de 

forma multidisciplinar, não apenas as da tecnologia da in-
formação e jurídica. “Precisamos trabalhar várias frentes. 
Nunca se vai conseguir competir com a consciência de uma 
pessoa quando ela estiver com o celular na mão”, disse des-
tacando a importância do treinamento, pois a LGPD exige 
das organizações e seus times uma mudança de cultura e 
de hábitos. 

O projeto da AHSEB oferece condições especiais para as-
sociados. Mais Informações pelo e-mail lgpd@ahseb.com.br 
ou pelo WhatsApp 71-98157-8548.

• Novidades na Ucas 
Portifólio 2021 fortalecido com base em pesquisa –  
Saiba mais na página. 5

• Projetos da AHSEB 
trazem diferencial para instituições de saúde 
- Saiba mais nas páginas 2 e 3

• Cenário favorece associativismo
Grupos nacionais se somam às ações de fortalecimento do 
setor – pág. 4

• Atuação AHSEB
Neste informativo, você acompanha gestões feitas pela 
AHSEB em prol de seus associados
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Engana-se quem pensa que um pro-
cesso de acreditação de uma instituição 
de saúde se resume a um check list, uma 
vistoria de estrutura e uma entrega de 
certificado. O foco principal de um proce-
dimento deste é o modelo de gestão e a 
capacidade de uma unidade de saúde de 
gerenciar processos para perfeito funcio-
namento e entrega ao usuário.

“O processo de acreditação veio com 
a proposta de melhorar os serviços de 
saúde, vem sendo uma forma de questio-
ná-los sobre o quanto de valor vêm pro-
duzindo para a sociedade”, explica Mara 
Machado, diretora do IQG  Serviços de 
Acreditação em Saúde, parceiro do pro-
jeto Acredite da AHSEB, que visa ofere-
cer meios facilitadores para adequação do 

processo de acreditação pelos estabeleci-
mentos de saúde.

Conforme explicou Mara ao AHSEB In-
forma, não existem padrões definidos para 
acreditar uma instituição de saúde, um 
“modelo pronto”. A acreditação questiona 
diretamente a governança da empresa e 
atua em sua cultura organizacional, faz 
repensar procedimentos, implantar méto-
dos, só o tempo e a maturidade da gestão 
poderão mostrar resultados concretos. 

“Acompanhar a evolução do processo 
de acreditação é a parte mais importante. 
A entrega do certificado não pode ser o 
fim; na verdade, é o começo”, pontuou a 
diretora do IQG, destacando que o projeto 
da AHSEB é um caminho importante para 
abrir o canal com as instituições de saúde, 

para orientar sobre os caminhos corretos, 
formar executivos que atuam no ‘comple-
xo sistema da saúde’- como ela mesma 
define. 

Reconhecida nacional e internacional-
mente, o IQG é uma instituição que avalia 
e valida padrões de qualidade, certificada 
e acreditada pela The International Society 
for Quality in Health Care(ISQua); é cre-
denciada pela Organização Nacional de 
Saúde (ONA) e pelo Sistema Canadense 
de Acreditação (Accreditation Canada), e 
membro do Conselho de Administração e 
Acreditação da ISQUA (Dublin). É atual-
mente a principal instituição de acredi-
tadores na América Latina e terceira no 
mundo.

Projeto
ACREDITE
Competência e 
habilidade de gestão 
são focos da acreditação

No
ta AHSEB reúne hospitais para avaliação 

de compra conjunta
As instituições hospitalares que integram o Comitê de Compras 
Conjuntas da AHSEB estiveram reunidas nesta quinta, 14/10, para 

avaliar a última aquisição de materiais e medicamentos ocorrida em 02/09/21. 
A economia média alcançada pelo grupo foi de 21,7%, se destacando 
dentre as diferentes classes de itens os medicamentos com economia 
média de 24,3%, tendo a maior economia alcançado o patamar de 57,8%. 

Informações sobre o projeto Acredite podem ser obtidas pelo telefone 

(71) 98157-8548 ou pelo e-mail sandra@ahseb.com.br
Associados têm condições especiais.

Núcleos
Os núcleos da AHSEB continuam se reunindo 
sistematicamente na busca de proporcionar troca 
de experiências e de ideias entre instituições 
de saúde, assim como entre as que atuam em 
especialidades semelhantes, visando a adoção 
compartilhada de estratégias e procedimentos. 
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Superintendente e Coordenadora do Núcleo dos Hospitais: Maisa Domenech
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
Analista administrativo e de Suprimentos: Danilo Pereira
Recepcionista: Elizabete Moreno   

O projeto arquitetônico por si só não 
respalda as instituições de saúde para ob-
ter ou renovar seus alvarás junto à Vigi-
lância Sanitária Estadual e a Municipal. É 
preciso compatibilizá-lo com processos e 
funcionamento da unidade, além de ade-
quá-lo ao arcabouço legal que permite a 
emissão do documento junto aos órgãos. 

A explicação é de Márcia Duarte, asses-
sora da AHSEB no projeto SOS Alvará, 
que visa proporcionar às instituições de 
saúde assessoria para avaliação, adequa-
ção e aprovação de projetos arquitetôni-
cos de estabelecimentos assistenciais de 
saúde, com vistas à obtenção e/ou reno-
vação dos alvarás.

“A grande contribuição do SOS Alvará 

é que ele compatibiliza o que o projetis-
ta pensou com o real funcionamento da 
unidade de saúde, justificado pelo respon-
sável técnico”, ressalta Márcia comple-
mentando que a assessoria prestada não 
é voltada para o projeto arquitetônico em 
si, apenas viabiliza sua adequação, com o 
aval do responsável técnico do estabeleci-
mento médico-hospitalar.

Outra etapa que é destacada pela as-
sessoria como essencial é o acompanha-
mento do alvará sanitário, já que, a cada 
8 meses, a unidade de saúde precisa dar 
entrada em processo de renovação. “O 
projeto da AHSEB viabiliza esse acom-
panhamento, uma espécie de autoavalia-
ção, que contempla estrutura, protocolos, 

insumos, processos de trabalho, equipa-
mentos” explica Márcia, destacando que 
isso possibilita que o gestor tenha uma 
percepção mais aprimorada da instituição 
que gerencia e mais clareza em seus ob-
jetivos. 

“O processo para obtenção ou renova-
ção do alvará acaba auxiliando as institui-
ções de saúde em outros pontos, como 
o credenciamento junto a operadoras, a 
aquisição de medicamentos, explica Már-
cia Duarte, que é engenheira civil, espe-
cialista em Arquitetura de Sistemas de 
Saúde, em Vigilância Ambiental e Saúde.

SOS 
ALVARÁ!
Instituições de 
saúde devem 
compatibilizar 

projetos para obter 
alvarás sanitários

Os estabelecimentos médico-hospitalares podem solicitar 

a assessoria da AHSEB por meio do SOS Alvará pelo telefone (71) 98157-8548 

ou pelo e-mail sandra@ahseb.com.br
Associados têm condições especiais.
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Impactos importantes vividos pelas 
instituições de saúde desde 2020, com 
a pandemia pelo Novo Coronavírus, 
indicam um cenário de relevantes desafios 
para as instituições de saúde, sendo o 
aumento das fusões e aquisições uma 
das suas principais consequências. 
Representantes da AHSEB acreditam 
que o momento valoriza o associativismo 
e a necessidade de união de forças para 
superar dificuldades e fortalecer a saúde 
suplementar no Estado.

CONTEXTO: SEM FÔLEGO 

Medidas restritivas com redução 
importante no cuidado e aumento nos 
custos dos insumos são alguns dos 
fatores responsáveis pelo desequilíbrio 
financeiro dos estabelecimentos médico-
hospitalares, sendo o aumento das 
fusões e aquisições tanto na Bahia como 
no país o reflexo direto da falta de fôlego 
das instituições de saúde prestadoras de 
serviços para continuarem cumprindo 
suas missões de forma isolada. 

Por outro lado, as operadoras de planos 
de saúde têm se beneficiado, desde o 
início de 2020, com a redução significativa 
de procedimentos eletivos, e, apesar 
de toda a crise, o aumento do volume 
de usuários. Balanço recente divulgado 
pela Agência Nacional de Saúde (ANS) 
revelou um crescimento de 2,77% no 
número de usuários de planos de saúde 
em relação a maio de 2020, apesar da 
pandemia e desemprego, chegando a 
48.137.767 milhões em maio/2021, número 
considerado recorde, já que nunca foi 
atingido desde julho de 2016. 

O cenário, contudo, é insuficiente para 
minimizar as dificuldades dos prestadores 
de serviços médico-hospitalares, já que a 
utilização dos serviços de saúde continua 
abaixo do observado antes da COVID-19, 
mesmo no segundo ano da pandemia, 
conforme a ANS. De acordo com o 
boletim dessa agência, nos primeiros 
meses de 2021, não houve aumento de 
uso dos serviços em relação a 2019 (pré-
pandemia) e os números 
seguem no mesmo patamar 
(no caso de exames e 
terapias eletivas) ou em 
patamar inferior (no caso 
de internações e atendimentos 
em pronto-socorro).

Segundo analisa a superintendente da 
AHSEB, Maisa Domenech, o contexto 
valoriza o associativismo, pois une 
a consciência e o direito individual 
à necessidade de conjugação de 
esforços, que é base da organização 
da sociedade. “Ações coletivas em 
busca da superação de obstáculos dina-
mizam o empreendedorismo e fazem 
brotar modelos de cooperação de valor 
imprescindível ao fortalecimento do 
mercado”, pontua, completando que é 
dentro desse propósito que a AHSEB tem 
buscado despender todos os esforços em 
prol da sustentabilidade do setor.

UNIÃO DE FORÇAS

Os grupos nacionais que chegam ao 
mercado da saúde suplementar da Bahia 
por meio das recentes fusões e aquisições 
vêm se somando às ações da AHSEB em 
prol do fortalecimento do setor no Estado. 

Conforme explicou o presidente da 
AHSEB, Mauro Duran Adan, um dos 
desafios no atual momento é criar 
condições para aumentar o número de 
vidas na saúde suplementar, que ainda 
é baixo: cerca de 15% dos usuários, 
que chegam a cerca de 2.100 milhões, 
aproximadamente. 

“Temos um compromisso com o 
mercado. Precisamos juntar todos os 

atores, fortalecê-los, 
criar um ambiente 
saudável para alavancar 
o número de vidas 

na rede suplementar”, 
disse Mauro Adan, destacando 

que a Bahia tem um potencial 
reconhecido em sua rede referenciada, 
estando entre os cinco melhores mercados 
brasileiros. 

Integram a rede referenciada baiana, 
segundo sinaliza o presidente da entidade, 
instituições de saúde certificadas na-
cionalmente e internacionalmente, com 
estruturas de gestão modernas, corpo 
clínico e equipes de enfermagem quali-
ficadas, processos controlados e preços 
adequados.

“O papel da associação é de unir esforços 
entre todos os grupos, os regionais, os 
nacionais, o que chegam, para fortalecer 
o segmento e se preparar para um novo 
momento, de retomada econômica e 
geração de empregos”, disse ao pontuar 
que o crescimento no número de usuários 
na saúde suplementar, anunciado pela 
ANS, não recuperou o prejuízo sofrido 
pelo setor por conta da pandemia e as 
instituições de saúde prestadoras de 
serviços são as mais prejudicadas.

Cenário de desafios para as 
instituições de saúde favorece 
associativismo 

Chegada de grupos nacionais vem se somar às ações de fortalecimento da saúde suplementar no estado pela AHSEB

“O associativismo nos 
remete ao sentimento de 
compartilhar, de repartir 

e ajudar-nos mutuamente 
nas dificuldades para 

multiplicar resultados” – 
superintendente da AHSEB, 

Maisa Domenech.

“O papel da 
associação é de unir 
esforços” - presidente 
da AHSEB,  
Mauro Duran Adan. 
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O portfólio de cursos da Universidade 
Corporativa (UCAS) da AHSEB ganhou 
força em 2021 oferecendo cursos inéditos 
e apostando em novas edições de outros 
que vinham apresentando procura pelas 
instituições de saúde. Temáticas abordadas, 
formato, frequência, carga horária, modelo 
e plataforma foram definidos a partir da 
última pesquisa realizada em 2020 junto 
aos associados da AHSEB. 

A entidade está com nova coordenação 
pedagógica, do especialista Geandro 
Souza Silva, que atua há mais de 10 anos 
com gestão de cursos de pós-graduação 
e extensão. Conforme explicou Geandro, o 
portfólio foi definido a partir da pesquisa e 
tomando por base quatro áreas:  gestão da 
informação, gestão de pessoas, gestão de 
processos e gestão da comunicação. 

Na área de gestão da informação, vem 
sendo oferecido um cronograma intenso 
sobre LGPD aplicada à saúde, além de 
outros novos cursos, como o “Microsoft 
Power Query e Pivot para Gestão 

Orçamentária na Saúde”, “Computação 
em nuvem aplicada à saúde” e  “Microsoft 
Power Bi aplicado à gestão em Saúde”. Na 
área de gestão de pessoas, tem o “Gestão 
de pessoas na Saúde”; na de processos, 
“Gestão de compras como diferencial 
competitivo”, “Gestão de faturamento: da 
Recepção à gestão de recebíveis”. 

Na área da comunicação, há novas 
modalidades, como “Marketing pessoal – 
gerindo redes sociais”. Os cursos nesta 
temática já tiveram várias edições este 
ano e há outras previstas para acontecer. 
No âmbito jurídico, há ainda cursos com 
enfoque em Compliance e em gestão de 
riscos trabalhistas. 

 A UCAS realiza também cursos in 
company, formatados conforme necessidade 
da instituição de saúde, conforme pontuou 
Maisa Domenech, superintendente da 
AHSEB. Além disso, parcerias têm sido 
realizadas junto a importantes instituições 
representativas, com o objetivo de ampliar 
a educação continuada no setor saúde, 

tais como as realizadas com a Associação 
Brasileira de Odontologia – seção Bahia 
(ABO/BA) e com o Conselho Regional de 
Enfermagem da Bahia (Coren/BA).

Portifólio Ucas com 
mais força em 2021

Cursos 100% remotos e focados 
em gestão da informação são 
algumas das novidades

Geandro Souza Silva: 
novo coordenador pedagógico

AVALIAÇÃO POSITIVA PARA A UCAS

CRONOGRAMA UCAS NOVEMBRO E DEZEMBRO*

“Os cursos são super atuais, voltados 
para as novidades tecnológicas e de 
gestão, os facilitadores têm bastante 
conhecimento, temos participantes 
de outros estados, o que possibilita a 
troca de experiências. As empresas 
precisam compreender que reciclagem 
é investimento, não é gasto”

(Teresa Eugênia Castro Lima Pereira 
de Souza,  administradora hospitalar 
que atua no Hospital Português, 
funcionária pública aposentada 
ex-gestora do Hospital Menandro 
de Farias).

“Os cursos da Ucas são voltados 
para o dia a dia do profissional, trazem 
situações do cotidiano, trazem atualidade. 
Os facilitadores são muito preparados, 
altamente capacitados, com ótima 
didática, tiram dúvidas, trazem casos. Os 
temas dos cursos que fiz, por vezes, não 
foram tão ligados à minha rotina direta, 
mas eu precisava do entendimento, para 
um aperfeiçoamento na atuação”

(Ciria Airan de Andrade Santos, gerente 
administrativa da APNG Clínica de 
Mastologia e Mamografia).

“O curso proporcionou-me um 
conhecimento mais técnico e mais 
profundo sobre o tema. As explicações 
foram didáticas e trouxeram farto 
material prático, além de situações 
para exemplificar meios de soluções. 
Agradeço a AHSEB pela preocupação 
com o fornecimento de profissionais 
bem preparados e comprometidos. 
Material também muito bom. Espero 
fazer outros cursos tão bons quanto o 
que aqui faço referência”.

(Railde Corumba, advogada, sobre o 
curso LGPD)

NOVEMBRO

Diversidade, Inclusão e Responsabilidade Social

Gestão Comercial em Serviços de Saúde

Precificação de Honorários Médicos e Diagnóstico

Gestão de Hotelaria e Facilities Hospitalar

Formação de Líderes

Microsoft Power BI Aplicado à Gestão em Saúde

DEZEMBRO

Marketing Digital para Instituições de Saúde 

Introdução à Farmacoeconomia 

e Análise de Desfechos

*Cronograma pode sofrer alterações.
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Giro pelos
associadosEM

FOCO

SOS VIDA REACREDITADA PELA JCI 
A SOS Vida foi reacreditada pela Joint Commission 
International (JCI) em 2021, obtendo sucesso em 
seu terceiro processo de acreditação na unidade 
Bahia. A JCI é considerada uma das mais rigorosas 
instituições certificadoras da área de saúde em todo 
o mundo, sua certificação comprova a instituição 
médica cumpre rígidos protocolos de segurança 
do paciente. 

SCMI: 104 ANOS DE FUNDAÇÃO
A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna completou 
104 anos de fundação com uma programação 
que envolveu homenagem aos funcionários, missa 
celebrativa, entrega de certificados a profissionais pelo 
reconhecimento do trabalho prestado à instituição 
e inauguração da sala da Irmandade José Moreira 
Laytynher, em homenagem a colaborador vítima 

da Covid. A comemoração foi realizada em dias 
alternados e teve a presença de autoridades, incluindo 
o então  secretário da Saúde, Fábio Vilas-Boas e o 
vice-governador, João Leão. 

IBR : ACREDITAÇÃO ONA NÍVEL 3
O IBR Hospital, em Vitória da Conquista, conquistou 
a Acreditação ONA nível 3 – Excelência em Gestão, 
que, além de validar os critérios de segurança, 
gestão integrada dos processos e excelência em 
gestão, demonstra ciclos de melhoria e maturidade 
institucional. A Acreditação ONA é reconhecida pela 
ISQUA, Sociedade Internacional pela Qualidade no 
Cuidado à Saúde.  

No
ta Planserv

Tal como vem fazendo rotineiramente, a AHSEB 
solicitou a quitação de todos os valores financeiros 
pendentes, pelo Planserv, relativos a extratetos, 
liminares, recursos de glosas, juntamente com os 

valores dos serviços prestados com pagamento previsto para  

os primeiros dias de setembro. O ofício foi remetido à Secretaria 
da Administração do Estado da Bahia no dia 18 de agosto, após 
realização de pesquisas junto aos prestadores credenciados. A 
atuação da associação tem devolvido aos prestadores de serviços 
associados importantes somas de valores pendentes.
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