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Esta edição da Revista AHEG apresenta aos nossos associados as metas
de cada um dos departamentos da associação para este ano, assim como
a programação completa das atividades que integram o Encontro dos
Gestores Hospitalares de Goiás e da Consultoria em SCIRAS. Enquanto
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Nesse sentido, a meta é sempre a excelência, a exemplo do nosso
programa de Qualificação, hoje, referência nacional. O Departamento
Jurídico da AHEG tem obtido conquistas significativas – exclusivas aos
nossos associados. Mas, é gratificante falar que todos os departamentos
têm avançado em suas tarefas e expandido as suas metas, todas em prol do
associado e, as quais, poderão ser conhecidas nesta edição.
Um destaque especial vai para o departamento que cuida dos associados
do interior. Afinal, a maior associação de hospitais de Goiás não congrega
seus associados somente na capital. Sabemos disso e cuidamos com
especial apreço dos estabelecimentos do interior de Goiás, a fim de facilitar
ao máximo os processos.

Jaqueline Nascimento | Revisora
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ASSESSORIA FARMACÊUTICA

Segurança em
todos os detalhes
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AHEG mantém departamento para orientar sobre gerenciamento de medicamentos e materiais,
de forma segura. Objetivo da assessoria farmacêutica, para esse ano, é pontuar melhorias e
apontar as não conformidades, sugerindo novos planos de ação
O gerenciamento de medicamentos e materiais de forma segura nas instituições de saúde é outro item que tem
atenção especial na AHEG. Para isso, a entidade conta com
o departamento de Assessoria Farmacêutica, que presta
orientações e fornece todo suporte aos estabelecimentos
associados, no que diz respeito à elaboração de documentos técnicos, organização e funcionamento de seu dispensário de medicamentos, conforme legislações vigentes da ANVISA e do Ministério da Saúde, que regulamentam o setor.
Nos estabelecimentos localizados na capital, que possuem
o serviço de assessoria farmacêutica, o departamento re-

aliza visitas técnicas periódicas. Atualmente, cerca de 130
unidades de saúde goianienses contam com esse serviço.
No ano de 2020, a Assessoria Farmacêutica da AHEG, dando
continuidade ao serviço oferecido, propõe um novo projeto, o qual tem como objetivo pontuar possíveis melhorias
no processo para sensibilizar os associados visitados, apontando as não conformidades encontradas e sugerindo novos planos de ação. Vale ressaltar que, para associados do
interior, as orientações são feitas via e-mail, telefone ou por
meio de atendimento presencial na sede da AHEG, mediante agendamento.

CONSULTORIA EM SCIRAS

Sob controle
Conseguir estabelecer como sólidos os monitoramentos
básicos de controle de infecção é o propósito da Consultoria
em Serviço de Controle de Infecções Relacionadas à
Assistência à Saúde (SCIRAS) da AHEG para o ano de
2020. Segundo a médica infectologista e coordenadora
do departamento, Dra. Bethânia de Oliveira, a intenção é
“enfatizar a educação continuada em temas clássicos e de
grande efeito, como a lavagem das mãos, por exemplo,
e tentar que o associado esteja sempre por dentro das
novidades em relação ao que ocorre no país sobre esse
tema”, reforça.
Para isso, além de atendimentos agendados nas tardes de
terças e quintas-feiras para esclarecer dúvidas pontuais
dos associados sobre o tema, o departamento promove
palestras mensais a fim de informar sobre os pontos básicos
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Educação continuada de temas clássicos e apresentação das novidades
são metas do departamento para 2020

CONSULTORIA EM SCIRAS

e indispensáveis para o funcionamento de uma Comissão
de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Os temas são
apresentados pela enfermeira do Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar (SCIH) do Hospital de Doenças Tropicais
Dr. Anuar Auad (HDT), Kássia Cecília Piretti.
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Programação
Neste ano, as explanações abordarão os seguintes assuntos:
Programa de Controle de Infecção Relacionado à Assistência
à Saúde – PCIRAS (30/01); Indicadores Epidemiológicos
(27/02); Higiene das Mãos, Uso de Equipamento de Proteção
Individual (EPI) e Precauções (26/03); Central de Material e
Esterilização – CME (30/04); Bundles (28/05); Acidente com
Material Biológico (25/06); Segurança do Paciente (30/07);
Lavanderia (27/08); Higienização nos Serviços de Saúde
(24/09); Prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico (29/10);

Cuidados Relacionados ao Acesso Vascular Periférico
(26/11); e Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde – PGRSS (10/12).

Atividade gratuita para
associados
Voltada para médicos, enfermeiros, farmacêuticos e demais
profissionais da área da saúde, a atividade é realizada
sempre das 14 às 16 horas, na sede da entidade. As
inscrições são gratuitas para associados da AHEG e podem
ser feitas pelo telefone (62) 3093-4307 ou pessoalmente na
sede da associação, que fica na Alameda Botafogo, nº 101,
Setor Central, em Goiânia. Já profissionais não associados
podem participar da programação mediante pagamento
de uma taxa de R$ 80. Ao final da capacitação, todos os
participantes recebem certificados.

26

anos
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CONSULTORIA EM SCIRAS

que acredita
que o carinho
faz a diferença
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ASSOCIADOS DO INTERIOR

Um olhar cuidadoso
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Associação mantém um departamento especial para atender os associados do interior, facilitar
o contato e mantê-los informados de todas as atividades realizadas. Em 2020, O Departamento
de Relacionamento com os Associados do Interior priorizará a atualização cadastral desses
estabelecimentos
O relacionamento com os associados do interior é uma
das prioridades da Associação dos Hospitais do Estado de
Goiás (AHEG). Prova disso é que a entidade conta com um
departamento específico para acolher os estabelecimentos
de saúde localizados fora da capital. É nele que hospitais
e clínicas particulares de 245 municípios goianos podem
efetivar suas filiações, regularizar possíveis atrasos na
mensalidade de associação e reportar demandas das mais
diferentes áreas, que são encaminhadas pela repartição aos
departamentos competentes.
O departamento também funciona como um portavoz da instituição para os associados do interior, por
isso, a atualização cadastral é um dos itens prioritários
da equipe, inclusive no ano de 2020. Tanto para otimizar
a comunicação com esses estabelecimentos, seja para
comunicados institucionais, avisos direcionados aos
diretores ou para convites de eventos promovidos pela
associação, quanto para aprimorar os registros da AHEG,
que podem até mesmo ser solicitados por órgãos de saúde
das esferas municipal, estadual e/ou federal.
Neste sentido, a associação conta com a colaboração dos
hospitais e clínicas associados, inclusive da capital, para
comunicar a entidade sobre qualquer mudança em sua
unidade, seja na composição da diretoria, no número de
leitos, entre outras questões. O informe pode ser feito
pelo e-mail secretariaaheg@aheg.com.br ou por meio do
formulário de atualização de dados, que é encaminhado
constantemente pelo setor.

Quer falar com o Departamento de Relacionamento
com os Associados do Interior?
Anote o nosso e-mail: secretariaaheg@aheg.com.br

INTERIOR EM FOCO

A hora e a vez de
Aparecida de Goiânia
Como a saúde pública e privada têm, juntas, mudado a história
da saúde do segundo maior município de Goiás

Esse conjunto de ações e equipamentos, tanto públicos
quanto privados, tem reconhecido o seu lugar e papel junto
à sociedade. Para a AHEG fortalecer a cadeia da saúde é primordial. “Os estabelecimentos privados desempenham im-
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No que tange à intenção do secretário, rede pública e privada têm realizado um importante papel. Juntas, ambas iniciativas trazem para a população aparecidense toda a estrutura necessária para atendimentos nas mais diversas áreas
da saúde. Os estabelecimentos de saúde associados à Associação dos Hospitais do Estado de Goiás (AHEG) na cidade têm sido braço forte. Dentre eles, o Hospital de Olhos de
Aparecida, Hospital São Silvestre, o CEMED – Centro Médico
de Diagnóstico, o CTR – Centro de Terapia Renal, o Encore
– Cardiologia e Radiologia Intervencionista, a EXAM.I – Exames Integrados, a Gastro Imagem, o hospital São Bernardo e
o IECG, o Instituto de Hematologia, o NRI – Neurorradiologia
Intervencionista, a PAX Clínica Psiquiátrica e o Viver Saúde –
Centro de Especialidade Médica contribuem para oferecer à
população todos os melhores recursos em saúde.

portante tarefa junto à comunidade, ofertando serviços de
qualidade e cooperando com a rede pública na oferta de leitos para pacientes do SUS”, diz o presidente da AHEG, Adelvânio Morato. “Por isso, abriga um departamento exclusivo
de atendimento ao interior, o que faz com que todos os seus
associados tenham atendimento equânime e o suporte necessário para continuar crescendo”, acrescenta.

Foto: Reprodução/Internet

A segunda maior cidade de Goiás, Aparecida de Goiânia experimenta um momento de grande progresso social e econômico. Na área da saúde não é diferente. A cidade tem investido seus esforços para entregar aos seus habitantes um
serviço de qualidade, com infraestrutura e equipamentos
modernos. “Trabalhamos para fazer de Aparecida um pólo
de saúde”, ressaltou o secretário da pasta, Alessandro Magalhães.

DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO

Qualidade:
Quesito imprescindível
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Há mais de 20 anos investindo em programa de qualidade do atendimento, gerenciamento
administrativo e otimização da produtividade, o Departamento de Qualificação da
Associação dos Hospitais do Estado de Goiás apresenta suas metas para esse ano

Conscientizar os associados sobre a importância da qualificação e de mantê-la atualizada, levar mais informações
acerca das legislações vigentes, capacitar a equipe avaliadora, ampliar o número de visitas e reduzir o índice de desistência. Essas são algumas das metas do Departamento
de Qualificação da AHEG, que há mais de 20 anos investe em um programa voltado para a qualidade do atendimento, o bom gerenciamento administrativo e a constante otimização da produtividade, a fim de contribuir para a
melhoria da assistência e da prestação de serviços dos estabelecimentos de saúde do Estado.

a qualidade das instituições de saúde e uma maneira de
melhorar os serviços disponíveis. Nossa expectativa é que,
após a participação no processo de qualificação, as instituições de saúde aqui vinculadas permaneçam estimuladas à
busca inesgotável pela excelência, gerando investimentos
de receita para o hospital e desfrutando de todos os benefícios em ser um prestador com o diferencial de qualidade”,
reitera Priscila Borges, coordenadora do Departamento de
Qualificação.

Além de ser um fator que tem sido cada vez mais exigido
pelos planos de saúde, a qualificação estimula a melhoria
contínua dos estabelecimentos acerca da gestão de processos, da segurança do paciente e da gestão de qualidade.
Além disso, as instituições com maiores níveis de qualidade garantem mais visibilidade e credibilidade no mercado
hospitalar, seja perante os usuários, com reconhecimento e
fidelização, ou com as operadoras, inclusive para discutir reajustes e garantir melhores negociações.

Executado por profissionais com experiência em políticas
de gestão, qualidade assistencial e segurança do paciente, o processo de qualificação conta com três etapas: diagnóstico, envio do relatório e qualificação final. A primeira
consiste em uma visita in loco para aplicação do Manual de
Qualificação e avaliação de alguns critérios relacionados à
gestão, como liderança, pessoas e aprimoramento, infraestrutura, apoios diagnósticos, técnico e logístico, indicadores
e monitoramento dos resultados.

“O processo de qualificação vai muito além da obtenção
de um certificado. Ele é uma das estratégias para averiguar

Na segunda fase, a equipe de avaliadores elabora um relatório de diagnóstico para apresentar, à direção do estabele-

Etapas

DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO

Referência nacional
Vale ressaltar que a metodologia de qualificação hospitalar
elaborada pela AHEG, atualmente é adotada em nível na-

cional pela Federação Brasileira de Hospitais. Isso porque a
excelência do trabalho desenvolvido pela associação, rendeu à federação o título de entidade participante do Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar (QUALISS), pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).
O processo de qualificação é anual e gratuito para instituições de saúde associadas à AHEG. Os estabelecimentos interessados em obter a qualificação devem solicitar uma
visita de diagnóstico do departamento, pelo e-mail qualificacaocoord@aheg.com.br ou pelo telefone (62) 3093-4307.
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cimento, os itens que devem ser implantados e alinhados
aos padrões determinados pela qualificação. O processo
termina com uma visita final ao estabelecimento, três meses após a visita diagnóstico, para emissão da qualificação nos níveis QI (40 a 59,99%), QII (60 a 79,99%), QIII (80
a 94,99%) ou QIV (95 a 100%), conforme o preenchimento
dos requisitos, representada por um selo de qualidade.

ENCONTRO DE GESTORES

Sucesso absoluto
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Foto: Ascom AHEG

Palestras, debates e diálogos de alto nível marcam Encontro dos Gestores Hospitalares de Goiás,
evento que, esse ano, acontecerá a cada dois meses

Implantado em 2019, evento fez sucesso absoluto entre associados. Encontro dos Gestores volta em 2020 com novidades e expectativa de
superar o sucesso do ano anterior.

O ano de 2020 na AHEG também será marcado por seis encontros estratégicos, que geralmente são estruturados em
três palestras, proferidas por gestores qualificados no tema,
bem como debates e diálogos de alto nível. A programação
tem o objetivo de difundir informações e experiências sobre o que há de mais moderno no setor hospitalar, além de

promover informação, networking e conhecimento para a
transformação e evolução do Setor Saúde.
O primeiro, ocorrido 19 de fevereiro, abordaram a Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD), Compliance e Telemedicina.
Já o segundo está previsto para 29 de abril e será marca-

ENCONTRO DE GESTORES

Já a programação do segundo semestre deve começar no
dia 26 de agosto, com um encontro sobre Judicialização,
Desospitalização e Paciente no Centro do Cuidado. Em 28
de outubro, as palestras e debates abordarão as temáticas
Infraestrutura Hospitalar, Hospital Sustentável e Desenvolvendo Hospitais Para o Futuro. E para fechar a programação
de 2020, o último encontro acontecerá em 02 de dezembro,

quando serão debatidas Lideranças para a Inovação e O Reflexo da Longevidade no Setor Saúde e Tecnologia Assistiva
no Ambiente Hospitalar.
Podem participar executivos, investidores, dirigentes, gestores, técnicos e especialistas de hospitais, clínicas e outros
estabelecimentos de saúde. Os interessados podem se inscrever pelo e-mail aheg@aheg.com.br ou pelo telefone (62)
3093-4307, enquanto houver vagas. Vale ressaltar que este
evento também é gratuito para associados da AHEG, mas
não associados podem participar, mediante pagamento de
uma taxa de R$ 80.
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do por palestras e debates sobre Qualificação e Acreditação
Hospitalar. Ainda no primeiro semestre, mais precisamente
no dia 24 de junho, também serão discutidos Modelos de
Remuneração, Custos Hospitalares e Saúde Baseada em Valor.

ASSESSORIA JURÍDICA

Sempre alerta
Processos cada vez mais céleres em nome da redução de custos e orientações precisas
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A Assessoria Jurídica da AHEG tem como meta para o presente ano a otimização das rotinas e processos do departamento. Isso para seguir trabalhando em busca de soluções
e de uma melhor orientação aos associados da entidade e,
consequentemente, garantir redução de custos e avanços
no desempenho dos mesmos.
Atualmente, os hospitais e clínicas associadas à AHEG são
os únicos do Estado de Goiás que não estão obrigados a
cumprir a Resolução CMED nº 02/2018, que onera sobremaneira os estabelecimentos e profissionais de saúde. Eles
também estão dispensados da contratação de responsável
técnico farmacêutico, no caso dos hospitais com até 50 leitos, e do pagamento da taxa de funcionamento no município de Goiânia.
Outro benefício é o acompanhamento jurídico/contábil
oferecido aos associados da entidade, que visa restituir os
valores previdenciários gastos nos últimos cinco anos com
vale transporte, vale alimentação e quinze dias de afastamento (INSS). Além disso, apesar de ajuizar somente ações

coletivas, o departamento presta esclarecimentos sobre
dúvidas e questionamentos de ordem jurídica aos associados, via e-mail ou por meio de atendimento presencial,
agendado antecipadamente.

Ações em andamento
Além dessas conquistas garantidas pela Assessoria Jurídica
da AHEG, estão em andamento ações que buscam a redução do valor pago de ICMS nas contas de energia e telecomunicações de 25% para 17%, bem como a pacificação do
entendimento de que hospitais e clínicas não são obrigados a contratar nutricionistas, entre outras.
“São estes e vários outros os benefícios que os associados
da AHEG contam e a Assessoria Jurídica está atenta e antenada na defesa de todos os interesses dos associados e
trabalhará incansavelmente em 2020 para orientar e resguardar todos os direitos dos mesmos”, reitera o advogado
Leonardo Rocha, assessor jurídico da associação.

Laboratório UNIMED
UNIDADES:
Unidade Central (Centro de Diagnósticos):
Av. T-7, esquina com T-28, n° 470, 2° e 3° andar,
Setor Bueno

Unidade Centro Médico Valéria Frota:
Rua 9-A, nº 160, Setor Aeroporto

Unidade Espaço Sinta-se Bem:
Rua 15-A, nº 212, Setor Aeroporto

Unidade SAU I (exclusivo para Urgência e Emergência):
Rua 9-B, nº 18, Setor Oeste

Unidade Aparecida:
Buriti Shopping, Piso 1 (próx. ao Vapt Vupt),
Aparecida de Goiânia

Unidade Mutirão:
Av. Mutirão, nº 2762, Setor Bueno

Unidade Centro Clínico:
Rua 104, n° 90, Setor Sul

Unidade Casag:
Rua 101, nº 199, Setor Sul

Dr. Ailton Cabral Fraga Junior
Médico Responsável Técnico
CRM-GO 8636-0

SAC: 3216-8000 / 0800 642 8008

Central de Atendimento:
(62) 3216-8505

RESULTADOS VIA WEB:
www.unimedgoiania.coop.br

Goiânia

ABRACE

CADA MOMENTO DA
VIDA COM LIBERDADE
E SEGURANÇA.

SEGURO VIDA MULHER
O Seguro Vida Mulher do Sicoob foi criado especialmente para proteger
você e quem você ama. Além de oferecer as coberturas tradicionais por
morte e invalidez, que resguardam o conforto de sua família, o Seguro
Vida Mulher do Sicoob oferece proteção financeira para você em vida,
em casos de doenças graves. Confira alguns benefícios:
• Indenização em caso de invalidez permanente.
• Indenização em caso de morte natural ou acidental.
• Indenização em caso de doenças graves.
• Assistência funeral.

Somos feitos
de valores.
sicoob.com.br
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Seguro de Vida Mulher: plano garantido por Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A. CNPJ 26.314.512/0001-16. Processo Susep 15414.901289/2016-67.

