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SEGUINDO ADIANTE
Em agosto, a AHEG completa 50 anos de história. As comemorações
começaram com a realização da Convenção Brasileira de Hospitais, realizada
em Goiânia no início de julho, e com o lançamento do livro comemorativo
alusivo à data, que traz uma narrativa acerca da construção dessa história e
também uma análise da questão da Saúde no Brasil. Uma leitura pertinente
e que nos rememora as várias lutas e conquistas que nos trouxeram até
aqui.
A história de sucesso da AHEG, a maior, mais antiga e forte associação do
estado de Goiás, traz também responsabilidades com o porvir. Por isso, o
trabalho é árduo e diário – e não é articulado somente na esfera regional.
Hoje, ocupamos uma cadeira na Federação Brasileira de Hospitais, o que
é importante para levarmos as nossas necessidades e também as nossas
ideias para uma instituição com representatividade nacional. Esse trabalho
traz frutos, como a própria realização da convenção no estado, e projeta
nossos hospitais e profissionais nacionalmente, como no programa de
Qualificação desenvolvido pela AHEG e que virou referência nacional ao
ser adotado pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Isso nos
fortalece e, mais fortes, podemos mais.
Essa edição está repleta de reportagens que endossam o que disse acima:
trabalho, resultados e projeções para um futuro promissor. Por ora, ficam
nosso apreço e reconhecimento a todos, que durante esses 50 anos de
associação, trabalharam por tudo que alcançamos até então. Vida longa à
AHEG!
Boa leitura!
Dr. Adelvânio Francisco Morato
Presidente da AHEG

MERCADO DE SAÚDE
SUPLEMENTAR

DRG Brasil e Programa
de Alta Segura
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Evento realizado no auditório da Aheg recebeu o diretor do Instituto de Acreditação e Gestão em
Saúde (IAG Saúde), Dr. Renato Camargos Couto. Ele falou sobre a nova metodologia de compra e
serviços, gestão de custo e da qualidade dos serviços hospitalares, além do Programa de Alta Segura
No dia 8 de agosto, a Associação dos Hospitais do Estado de
Goiás (AHEG) recebeu o diretor do Instituto de Acreditação e
Gestão em Saúde (IAG Saúde), Dr. Renato Camargos Couto,
para um debate sobre o DRG Brasil, nova metodologia de
compra e serviços, gestão de custo e da qualidade dos
serviços hospitalares, e o Programa de Alta Segura. A atividade,
que aconteceu no auditório da associação, reuniu diretores e
profissionais de saúde dos hospitais associados, bem como
integrantes da diretoria da AHEG e da Unimed Goiânia.
Além de apresentar a metodologia DRG Brasil, o expositor
falou sobre DRG Refinado; apresentou cases de sucesso, como
os do Hospital Santa Rita, Unimed-BH e sua rede e Hospital
Mãe de Deus; abordou as potencialidades do hospital; e fez
uma apresentação do Programa de Excelência Assistencial da
Unimed Goiânia, o Programa de Alta Segura.
O palestrante deu início à sua fala com uma reflexão sobre
a situação atual do mercado de saúde suplementar. “Tem
surgido no mercado operadoras que têm tido grande
sucesso com um jeito diferente de fazer gestão, pautado
na verticalização e contratação de médicos. É uma forma
muito diferente da que estamos acostumados, que vem
trazendo problemas importantes para as operadoras formais.
É necessário fazer uma articulação entre os hospitais e as
operadoras não verticalizadas e criar mecanismos concretos
de transparência para que todas as partes se sintam seguras.
O DRG traz isso”, declarou.

Renato Camargos Couto, diretor do IAG Saúde

Utilizado no mundo inteiro por hospitais, operadoras e
governos, o Diagnosis Related Groups (DRG) ou Grupos
de Diagnósticos Relacionados é uma metodologia de
mensuração da complexidade assistencial de pacientes
internados, resultante da combinação de diagnóstico
principal, comorbidades, idade e procedimentos cirúrgicos.
A metodologia trabalha com foco na segurança do paciente
para evitar a ocorrência de eventos hospitalares adversos e
readmissões preveníveis.
Na prática, informações como idade, sexo, condição clínica
que motivou a internação, comorbidades, procedimentos
cirúrgicos e invasivos, uso e tempo de uso de ventilação
mecânica, tipo de alta e, ainda, idade gestacional, peso e
comprimento, para recém-nascidos, são cruzadas para
determinar o grupo de DRG do paciente e o tempo previsto
de internação. Cada DRG é um “produto assistencial” clínico
ou cirúrgico que tem um consumo homogêneo de recursos.
Na oportunidade, o anfitrião do encontro, Dr. Adelvânio

Francisco Morato, reiterou que o DRG não é um modelo de
pagamento, como muitos pensam. “Costumo dizer que é
um mecanismo que mostra o caminho a ser percorrido e
que diminui a reinternação, nos informa sobre o gasto de
cada patologia e nos auxilia a utilizar melhor os leitos do
hospital, entre outros benefícios. Precisamos nos desarmar
para tentar entender o que é este produto e como funciona.
Não é obrigatório, mas vejo com bons olhos esta iniciativa”,
pontua.
O palestrante acrescentou, ainda, que a intenção do DRG
Brasil é gerenciar, não comprar e vender. E que, para isso, é
preciso investir em um modelo assistencial, de governança
e remuneratório centrado em quatro alvos: uso eficiente
do leito hospitalar, redução de condições adquiridas
hospitalares, redução de readmissões não planejadas e
redução das internações sensíveis aos cuidados na atenção
primária. Sobre os recursos para a sustentabilidade, uma
das principais preocupações dos gestores, Renato foi
categórico: “Os hospitais e operadoras não devem ter medo,
precisam negociar. A desconfiança é a principal barreira da
mudança”.
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DRG

MERCADO DE SAÚDE
SUPLEMENTAR

Programa
de Alta Segura
Já o Programa de Alta Segura coloca o paciente
no centro das ações para, com qualidade e
segurança assistencial, aumentar o giro de leitos
do hospital. O plano de alta é executado por
uma equipe interdisciplinar, a partir da admissão,
que planeja e provisiona todos os recursos para
garantir a continuidade do cuidado após a alta
hospitalar. O paciente e a família são capacitados
para o autocuidado e o acompanhamento é feito
por monitoramento clínico, pré- agendamento
de consultas, atenção domiciliar e realização de
exames.
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Conforme informado na ocasião, a Unimed
Goiânia já está desenvolvendo um trabalho deste
teor com o objetivo de preparar e capacitar os
hospitais da capital para que consigam executar
um plano de alta segura. O projeto piloto está
sendo executado no Hospital Santa Helena, que
já apresenta avanço em vários processos, e agora
será aberto para outros estabelecimentos, que
serão indicados em breve pela AHEG.
Para a coordenadora médica do Projeto DRG
na Unimed Goiânia, Dra. Maria Conceição de
Queiroz, esta é uma grande oportunidade para
garantir produtividade de leito e rentabilizar
o negócio. “A Unimed não quer só mostrar
uma nova forma de gestão de leito, mas dar
as ferramentas para os hospitais fazerem esta
gestão. A acreditação é resultado de uma
mudança de cultura e processo, que não
necessariamente envolve gastos. Cada hospital
precisa pensar na sua sustentabilidade neste
momento e tomar uma decisão rápida para
iniciarmos logo o processo”, pontuou.
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FIQUE POR DENTRO

FBH obtém decisão
judicial sobre PIS/
PASEP e COFINS
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Medida possibilita tomada dos créditos de agosto de 2002 até os dias atuais, com correções

A Associação dos Hospitais do Estado de Goiás (AHEG)
comemora a decisão judicial definitiva obtida pela
Federação Brasileira de Hospitais (FBH) sobre o Crédito
Tributário do PIS/PASEP e COFINS. A entidade informou
recentemente que as empresas, sujeitas ao lucro presumido,
não necessitarão incluir as receitas não operacionais e
financeiras na base de cálculos das duas contribuições.

Dada a decisão irreversível, possibilita-se então à AHEG
e aos outros filiados da FBH, que cumprem os requisitos
solicitados pela justiça, a tomada dos créditos de agosto
de 2002 até os dias atuais, corrigidos adequadamente
pela taxa SELIC. Mais detalhes podem ser obtidos com o
superintendente da FBH, Dr. Luiz Fernando C. Silva, e com
o Dr. Luiz Manso, pelos telefones: (61) 3044-0332 e (61)
98118-6840.

12ª CONVENÇÃO BRASILEIRA
DE HOSPITAIS

Avanços e conquistas
para todos
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Com mais de vinte palestras e mesas-redondas, evento realizado em Goiânia apresentou
novidades e debateu temas de grande relevância para o segmento hospitalar
Goiânia sediou nos dias 3 e 4 de julho
o maior encontro do setor saúde da
região Centro-Oeste, a 12ª Convenção
Brasileira de Hospitais (12ª CBH). O
evento, que foi realizado no Centro
de Convenções de Goiânia (GO) pela
Federação Brasileira de Hospitais (FBH) e
Associação dos Hospitais do Estado de Goiás
(AHEG), contou com mais de 20 palestras e
mesas-redondas sobre o tema “Gestão, Inovação,
Transformação e Evolução Hospitalar para a
melhoria da qualificação, atendimento e resultado”
e apresentou produtos e ferramentas inovadoras que
estão no mercado para qualificar a gestão hospitalar e a
assistência ao paciente.
Realizada pela primeira vez na região Centro-Oeste, a 12ª
CBH reuniu todos os responsáveis pela vida de um hospital,
com o propósito de manter a instituição de portas abertas,
mesmo com todas as dificuldades e desafios enfrentados
no momento atual. O presidente da FBH, Luiz Aramicy
Pinto, se diz muito satisfeito com o resultado da Convenção.
“O propósito de transformar e fortalecer o atual cenário dos
hospitais no Brasil requer a união de todos, e o que vimos
aqui foi uma verdadeira integração entre diferentes atores
que atuam na vida de um hospital”, destacou.
Para o presidente da AHEG, Dr. Adelvânio Francisco Morato,
a Convenção foi um momento único não só para o Estado

de Goiás, mas para todo o
Centro-Oeste e, principalmente, para
a AHEG, que se sente mais fortalecida após a realização
do evento. “Aprendemos muito, trocamos experiências e
abrimos as portas para importantes parcerias. Além disso,
ampliamos nossa visibilidade e conseguimos aumentar
nossa representatividade. Saímos da Convenção ainda
mais dispostos a aumentar nossa base de associados e a
fazer nossa parte para fortalecer o setor”, declara.

da Convenção Brasileira de Hospitais, em São Paulo,
no mesmo ano. “50 anos depois, temos a alegria de
trazer, pela primeira vez à Goiás, a convenção nacional.
Não poderia ser um feito melhor para comemorar
essa história de lutas e representatividade que a AHEG
tem construído junto aos seus aproximadamente 300
associados”, comemora Dr. Morato.
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Foto: Comodo/Ag.Riguardare

Dr. Adelvânio lembra, ainda, que uma das primeiras
ações da AHEG quando fundada, ainda na sua primeira
gestão, foi a realização de um grande evento de cunho
nacional para debater e apresentar o que havia de mais
moderno para o segmento de hospitais. O evento,
intitulado Convenção Goiana de Hospitais, foi o primeiro
do gênero organizado no País e inspirou a realização

LANÇAMENTO

Cenário dos Hospitais
no Brasil 2018
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Obra apresenta a distribuição regional e nacional dos hospitais privados no Brasil e diferentes
análises sobre o setor

Luiz Aramicy Pinto, presidente da FBH

Lançado em maio deste ano pela Federação Brasileira de
Hospitais (FBH), em parceria com a Confederação Nacional
de Saúde (CNSaúde), o livro web “Cenário dos Hospitais
no Brasil 2018” está disponível para acesso e download
gratuito, nos sites da AHEG e FBH. A obra, que consiste em
um relatório da situação dos hospitais privados no Brasil, se

propõe, de forma inédita, a consolidar os dados e analisar a
evolução e a configuração dos hospitais privados de 2010 a
2018, a fim de contribuir com estratégias de planejamento
e gestão e ampliar as perspectivas de novos investimentos
na prestação de serviços hospitalares em todo o território
nacional.

Em 108 páginas, a obra apresenta
a distribuição regional e nacional
dos hospitais privados no Brasil, a
partir de dados disponibilizados pelo
Ministério da Saúde, além de análises
sobre características e distribuição
dos hospitais privados e raio-x dos
hospitais privados por UF e Região no
ano de 2018, trajetória histórica dos
hospitais privados de 2010 a 2018 e
abertura e fechamento de hospitais
privados entre 2010 e 2017. O livro
foi tema da mesa de abertura da 12ª
Convenção Brasileira de Hospitais, que
aconteceu nos dias 3 e 4 de julho, em
Goiânia. A exposição foi comandada
pelo mestre em Economia e consultor
econômico da FBH e CNSaúde, Bruno
Sobral, que também foi responsável
pela Direção Executiva da obra.
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Segundo o presidente da FBH, Luiz
Aramicy Pinto, a iniciativa cumpre
uma das mais importantes premissas
da entidade: a de trabalhar para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento
dos hospitais privados brasileiros.
“São tantos os desafios que esse
segmento enfrenta, que todo o apoio
que dermos ainda será pouco, diante
do seu valor, da sua importância e
do protagonismo que exerce no
atendimento à saúde da população
em geral. Esperamos que esta
publicação contribua fundamentalmente
para o aperfeiçoamento do Setor
Hospitalar no que diz respeito à
gestão, planejamento, expansão e
modernização”, declara.

HOMENAGEM

Presidente da AHEG
é homenageado
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Solenidade teve como intuito chamar a atenção para a importância do Dia Nacional
da Saúde e para aqueles que têm trabalhado pela melhoria da Saúde no país

Sobre a indicação do nome do Dr. Morato,
a propositora da homenagem enalteceu
a atuação do mesmo na sociedade e
entidades médicas e da classe. “Foi uma
honra homenagear o urologista, Dr.
Adelvânio Francisco Morato. Além de um
excelente profissional da saúde, tem um
vasto currículo de prestação de serviço à
sociedade goiana. Sempre se doou em prol
da saúde e da defesa da vida”, declarou. No
total, cerca de 100 profissionais de várias
áreas da saúde foram homenageados na
ocasião.
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A vereadora, que possui uma trajetória
profissional fortemente relacionada com
a construção de políticas públicas na
área da saúde, foi uma das parlamentares
que participou ativamente da Comissão
Especial de Inquérito da Saúde, que
constatou diversas irregularidades no
município de Goiânia. Na oportunidade,
Dra. Cristina reafirmou seu compromisso
com a defesa da vida, do SUS e com o seu
contínuo aprimoramento.

Foto: Antônio Silva

O presidente da Associação dos
Hospitais do Estado de Goiás (AHEG),
Adelvânio Francisco Morato, foi um dos
homenageados na Sessão Especial em
comemoração ao Dia Nacional da Saúde.
O evento, que aconteceu no dia 7 de
agosto, no Plenário da Câmara Municipal
de Goiânia, foi proposto pela vereadora
Dra. Cristina Lopes Afonso, com o objetivo
de celebrar a data e os profissionais que
tem como missão defender a vida.

CAPACITAÇÃO

Convênio entre
FBH e Senai-SP
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No total, estão sendo disponibilizadas 13 opções de cursos de operação e manutenção

Em uma nova fase de evolução e modernização,
a Federação Brasileira de Hospitais (FBH) firmou
um convênio com o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial de São Paulo (Senai-SP)
com o objetivo de disponibilizar 100 vagas em
cursos de capacitação para os profissionais dos
hospitais privados de todo o país e, com isso,
fortalecer a atuação de suas federadas e aprimorar
a qualidade do atendimento na rede hospitalar.
Os programas de capacitação disponibilizados
são: Operação e Manutenção de Equipamentos
com Imagem (Ultrassom, Tomografia e
Mamografia), Operação e Manutenção Básica em
Equipamentos de UTI (Monitor Multiparâmetros,
Ventilador Pulmonar, Bomba de Infusão,
Desfibrilador, Cama Cirúrgica e Aspirador
Cirúrgico) e Operação e Manutenção Preventiva
em Equipamentos de UTI para Usuários (Monitor
Multiparâmetros, Ventilador Pulmonar, Bomba de
Infusão e Aspirador Cirúrgico).
Além de ser associado de uma das federadas da
FBH em seu respectivo estado, o interessado deve
apresentar idade mínima de 18 anos; ter ensino
médio, técnico e/ou graduação em Tecnologia
e Engenharia de áreas correlatas; e qualificação
profissional na área de eletrônica, enfermagem,
cursos relacionados ou comprovar experiências
anteriores. A carga horária dos cursos varia de
4 a 40 horas e a quantidade máxima de alunos
por turma é de 08 participantes, exceto para
a formação em Manutenção de Sistema de
Ultrassom, cujo limite são 12.
Vale ressaltar que, para os interessados que estão
fora da capital paulista, o Senai-SP mantêm
parceria com grande parte da rede hoteleira da
região. Mais informações podem ser obtidas
com o superintendente da Federação, Dr. Luiz
Fernando C. Silva, pelo telefone (61) 3044-0332.

Diretoria da FBH em visita ao Senai-SP

Esporte é uma
ótima terapia. E as
melhores sessões
acontecem em grupo.

Grandes relações são as
que marcam a nossa vida.
E, para a Unimed, isso
significa estar sempre ao
seu lado, cuidando de você
para que possa realizar
todos os seus planos.

#ESSEÉOPLANO
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SEGUROS

Para proteger você, sua família e o seu patrimônio, conte com o Sicoob Seguros.
Planos flexíveis e personalizados, na medida das suas necessidades, com serviços
que garantem a sua tranquilidade no presente e também no futuro.
Conheça todos os benefícios em contratar um Seguro Sicoob.
Saiba mais: www.unisicoob.com.br/unicentrobrasileira ou pelo número: (62) 3221-2000.

