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A substituição da rede hospitalar privada sem critérios e com objetivos 
apenas da economia de custo é um dos desafios para o sistema de 
saúde suplementar.
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Dia: 10 de agosto

Curso sobre Cuidados voltados ao Recém-nascido Portador de Patologia 
Cirúrgicas
Dia: 26 de agosto
Investimento: Associados e Estudantes: R$ 100,00 | Não-Associado e 
Profissionais: R$ 120,00
Coordenação: Prof.ª Tatiana Gomes

Setembro
Curso Suporte Básico de Vida
Dia: 19 de setembro
Coordenação: Prof. Marco Antonio Plautz Chocron
Investimento: Associado: R$ 50,00 | Não Associado: R$ 70,00 
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FBH participa de 
encontro sobre plano 
de saúde popular

Com o objetivo de debater com 
todos os interessados a proposta de 
criação de Plano de Saúde Acessí-
vel encaminhada pelo Ministério da 
Saúde, a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) realizou de 28 a 
30 de junho uma série de encontros 
no Rio de Janeiro com órgãos de de-
fesa do consumidor, especialistas do 
setor e representantes de prestado-
res de serviços de saúde e de ope-
radoras. Após cada apresentação, os 
participantes do encontro tiveram 
a oportunidade de fazer perguntas 
e considerações, promovendo uma 
ampla discussão.

Um dos expositores foi o vice-
-presidente da Federação Brasileira 
de Hospitais e presidente da Asso-
ciação de Hospitais do Estado de 

São Paulo, Eduardo Oliveira, que 
apresentou, no dia 30 de junho, a 
visão da FBH sobre planos de saú-
de acessíveis. O presidente AHERJ, 
Mansur José Mansur, também esteve 
presente ao evento.

Segundo a ANS, até 28 de julho 
todos os interessados no assunto po-
derão enviar contribuições para o 
e-mail consulta.acessiveis@ans.gov.
br. Após esse prazo, a agência regu-
ladora irá consolidar num documen-
to todas as considerações recebidas 
para a elaboração de um relatório, 
ao qual serão anexadas as análises 
técnicas realizadas pelo Grupo de 
Trabalho interno da ANS. O relatório 
será avaliado pela diretoria colegia-
da, que fará o encaminhamento ao 
Ministério da Saúde.

Eduardo Oliveira e Mansur José Mansur.

Auditório da ANS.
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ANS realiza reunião do 
Comitê Técnico de Avaliação 
da Qualidade Setorial

A Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) realizou no dia 3 de 
julho, no Rio de Janeiro, mais uma 
reunião do Comitê Técnico de Avalia-
ção da Qualidade Setorial (COTAQ). 
No encontro, foram abordados te-
mas como as alterações na Resolução 
Normativa nº 405 e também a apre-
sentação dos primeiros resultados do 
Programa de Qualificação dos Presta-
dores de Serviços de Saúde (Qualiss) 
e do Fator de Qualidade, tendo 2016 
como ano-base. Por fim, foi dado iní-
cio às discussões a respeito dos crité-
rios a serem adotados para o Fator de 
Qualidade no biênio 2017/2018. Um 
cronograma para os próximos encon-
tros foi estabelecido.

A diretora de Normas e Habilitação 
dos Produtos e diretora interina de De-
senvolvimento Setorial da ANS, Karla 
Santa Cruz Coelho, abriu a reunião, 

ressaltando a importância de tratar da 
qualidade no âmbito da saúde suple-
mentar. “Há cerca de 16 anos, quando 
a ANS foi criada, a gente não discu-
tia qualidade, porque ainda era uma 
fase de estabilidade das empresas, dos 
prestadores de serviços. Hoje, a rea-
lidade é outra, estamos mais amadu-
recidos e sabemos que a questão da 
qualidade para o usuário de plano de 
saúde é importante, assim como para 
o sistema e para os profissionais. Todos 
nós estamos, cada vez mais, procuran-
do nos capacitar no tema”, analisou 
Karla, que complementou: “Que pos-
samos olhar para experiências interna-
cionais e ver aqui no Brasil como nós 
poderemos avançar nesse sentido”. 

Qualiss e Fator de Qualidade

Na sequência, a gerente-executiva 
de Estímulo à Inovação e Avaliação 

da Qualidade Setorial, Ana Paula Ca-
valcante, fez uma breve apresentação 
do Qualiss e do Fator de Qualidade, 
mostrando seus primeiros resultados. 
“O Qualiss tem natureza indutora da 
melhoria da qualidade setorial, esta-
belecendo atributos de qualificação, 
parcerias com entidades e avaliando 
os prestadores, cuja participação no 
programa é voluntária. Já o Fator de 
Qualidade é o percentual aplicado 
ao índice de reajuste anual dos pres-
tadores de serviços de saúde estabe-
lecido pela ANS. O Fator de Qualida-
de pode ser de 105%, 100% ou 85% 
do IPCA, a depender do cumprimen-
to dos requisitos de qualidade”, ex-
plicou Ana Paula. 

Tendo 2016 como ano-base, 
33.982 profissionais de saúde es-
tão participando do Qualiss, sendo 
25.919 médicos, 4.112 dentistas, 
1.824 fonoaudiólogos, 888 fisiotera-
peutas, 667 psicólogos, 454 farma-
cêuticos, 90 terapeutas ocupacionais, 
15 enfermeiros e 13 nutricionistas. 
Quanto aos estabelecimentos acre-
ditados, são 1.485 no total (1.136 
laboratórios, 201 clínicas ou centros 
de especialidade, 116 hospitais ge-
rais, 26 hospitais especializados e seis 
hospitais-dia). 

Como resultados do Fator de 
Qualidade, 44.561 prestadores al-
cançaram os 105% do IPCA, sen-
do 246 hospitais, 22 hospitais-dia, 
6.981 clínicas, 26.967 médicos, 
1.824 fonoaudiólogos, 888 fisio-
terapeutas, 667 psicólogos, 621 
nutricionistas, 453 farmacêuticos, 
90 terapeutas ocupacionais e 15 
enfermeiros. Os resultados com-
pletos podem ser vistos no portal 
da ANS.

Ana Paula Cavalcante e Karla Santa Cruz Coelho
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ABCDT reivindica aumento 
de recursos para o setor de diálise

A Associação Brasileira dos Cen-
tros de Diálise e Transplante – ABCDT, 
tem atuado ativamente em sucessivas 
reuniões com o Ministério da Saúde, 
ANVISA, ANS,Conselho Federal de 
Medicina, Secretários de Saúde (esta-
duais e municipais), entre outros, em 
defesa da sobrevivência dos serviços 
de diálise. 

Segundo o presidente Yussif Ali 
Mere Junior a entidade busca uma sé-
rie de reivindicações, como remunera-
ção justa para os serviços prestados ao 
SUS e convênios; ampliação de vagas 
para o tratamento; mais recursos para 
o setor; o fim da coparticipação; o 
cumprimento da política de prazos 
para os repasses. “Além disso, pre-
tendemos participar de forma ativa, 
em conjunto com outras entidades, 

dos movimentos que visam a manu-
tenção e ampliação dos padrões de 
qualidade hoje ofertados pela rede 
de clínicas credenciadas”, explica o 
presidente da ABCDT.

A entidade também está empenha-
da em realizar uma pesquisa de da-
dos operacionais das clínicas para ter 
o levantamento histórico de números 
de pacientes, funcionários, acompa-
nhamento diário de matérias da mídia, 
auxiliar o associado nas questões técni-
cas e jurídicas, orientar e acompanhar 
junto à Coordenação de Média e Alta 
Complexidade o credenciamento de 
novas clínicas e ter sempre uma pla-
nilha de custos da diálise atualizada, 
entre outros. Informações, no site da 
entidade: www.abcdt.org.br ou atra-
vés  do e-mail abcdt@abcdt.org.br

Diretoria Executiva ABCDT Biênio 
2016/2018. Da esquerda para direi-
ta: Marcos Vieira, Carlos Pinho, Yussif 
Ali Mere Junior e Leonardo Barberes.

 Notícias da Saúde
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Descredenciamento, substituição e 
redimensionamento oferecem risco 
para a gestão da rede hospitalar privada

A rede hospitalar privada enfrenta uma série de desafios 
para sobreviver no mercado de saúde suplementar do 
país, como é o caso do descredenciamento, substituição 
e redimensionamento dos prestadores de serviços pelos 
planos de saúde.

 Segundo a diretora de Normas e Habilitação de Produtos, 
Karla Coelho, todas as alterações de prestadores hospitalares, 
por redimensionamento ou substituição, devem ser solicitadas 
ou comunicadas à Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS. Nos casos de redução, a operadora deverá ainda informar 
qual prestador ou prestadores deverão absorver a demanda. 
“Se for substituição, a operadora precisa substituir os serviços 
contratados com o prestador excluído por intermédio do pres-
tador ou dos prestadores novos que serão incluídos”, explica.

Em relação à fiscalização do motivo do descredenciamento 
ou substituição, Karla Coelho revela que a ANS analisa todas as 
demandas envolvendo exclusão ou substituição de prestadores, 
sendo certo que as operadoras devem atender seus beneficiá-
rios dentro de prazos máximos. “Quando a operadora descum-

pre esse prazo, fica sujeita a multa e suspensão de comercializa-
ção de planos até que regularize a situação readequando a rede 
credenciada para atendimento de seus beneficiários”, explica.

Karla Coelho explica que  a Agência tem feito reuniões com 
representantes de operadoras e entidades do setor para a ela-
boração de novos critérios de análise de redimensionamento e 
de substituição, através do Comitê de Regulação da Estrutura 
dos Produtos e brevemente a criação de uma Resolução Nor-
mativa. “ A participação social é de suma importância nesse 
processo de discussão e construção de novos critérios, buscan-
do uma maior transparência e informação para a sociedade”.

Apesar das inúmeras legislações sobre a substituição e re-
dimensionamento da rede hospitalar, o diretor da AHERJ, Ro-
berto Vellasco, entende que se houver uma nova Resolução 
Normativa que estabeleça critério justo para substituição dos 
estabelecimentos de saúde ela será bem aceita pelo setor. “O 
objetivo de 20% de operadoras que pedem redimensionamen-
to, é por motivos econômicos ou porque não têm informação 
adequada para fazê-lo”, adverte.
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Direitos do consumidor 

O Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor – Idec, associação de 
consumidores fundada em 1987, está 
atento à substituição dos hospitais e 
demais prestadores de serviços pelos 
planos de saúde e o respeito ao direito 
dos usuários.

O ranking anual de atendimentos 
do Idec aponta os planos de saúde 
como o setor mais reclamado pelos 
consumidores. Entre as razões de 
maior queixa estão os reajustes, a 
negativa de cobertura, informações 
incompletas e em quarto lugar, re-
presentando 8,9%, das queixas, os 
problemas envolvendo descredencia-
mento dos prestadores.

A pesquisadora em saúde do Idec, 
Ana Carolina Navarrete explica que 
a rede credenciada é parte integran-
te do contrato de planos de saúde. 
Sua alteração é permitida pela lei 
13.003/2014, mas a operadora deve 
cumprir exigências, como substituir 
por um prestador equivalente, avisar 
o consumidor com 30 dias de antece-
dência e deixar o aviso disponível por 
180 dias. “Mesmo com essas garantias, 
o descredenciamento gera problemas 
para o consumidor, em especial por-
que a ANS não define padrões claros 
de equivalência dos estabelecimen-
tos”, opina, acrescentando que   há 
casos de substituição da rede creden-
ciada pela rede própria da operadora 
o que, no entender do Idec, não pode 
ser considerado substituição porque 
descaracteriza o contrato.

A pesquisadora acrescenta que se 
a operadora não cumpriu com os de-
veres de aviso e equivalência de rede, 
o consumidor deve acessar os canais 
de atendimento da ANS e fazer uma 
reclamação. Além disso, entende que 
o consumidor pode acionar os órgãos 
governamentais de proteção e defesa 
do consumidor, como os Procons mu-
nicipais e estaduais e também no site 
www.consumidor.gov.br.

Caso o consumidor tenha tido pre-

juízos decorrentes da omissão da ope-
radora, ou nas situações em que os 
canais acima não foram resolutivos, é 
possível judicializar a questão, explica 
Ana Carolina. O problema pode ser le-
vado ao Poder Judiciário, em especial 
por meio dos juizados especiais cíveis 
(para causas até 40 salários mínimos). 
Para causas de valor até 20 salários não 
é necessário advogado.

A coordenadora de Atendimento 
do Procon Estadual, Soraia Panella, 
entende que essa forma de conduta 
dos planos de saúde acaba prejudi-
cando não só os prestadores, mas tam-
bém o próprio consumidor. “Quando 
há descredenciamento de um hospital 
por parte da operadora de plano de 
saúde, esta deve substituí-lo  por outro 
equivalente, uma vez que a qualidade 
da assistência prestada ao consumidor 
deve ser mantida”, orienta. Quando 
essa substituição por um hospital equi-
valente não acontece, explica que o 
Procon Estadual entende que houve 
uma infração”.

Participação da AHERJ e FBH

A Associação de Hospitais do Es-
tado do Rio de Janeiro e a Federação 
Brasileira de Hospitais participaram 
regularmente das reuniões realizadas 
pelo Comitê de Regulação da Estru-
tura dos Produtos, da ANS. Repre-
sentando as duas entidades, o diretor 
da AHERJ, Roberto Vellasco, expli-
cou que na reunião realizada no dia 
30 de maio deste ano as várias en-
tidades que enviaram contribuições 
visaram os interesses próprios, sendo 
praticamente todas elas já contem-
pladas pela legislação atualmente 
existente. “Não achamos necessária 
a criação de nova regulamentação 
sobre o assunto. Na nossa opinião, 
o importante é dar maior atenção a 
alguns pontos”.

Roberto Vellasco argumenta que a 
grande preocupação das operadoras 
é de cunho econômico, em decor-
rência das multas aplicadas pela ANS 
em consequência das NIPs provoca-
das pelas queixas dos usuários com 

relação a ausência ou substituição do 
prestador hospitalar.

O diretor da AHERJ orienta que no 
caso de substituição ou descredencia-
mento do hospital, por não aceitação 
das condições fornecidas pelas ope-
radoras na contratualização, oficiar à 
ANS, diretamente ou através da FBH 
e suas regionais, denunciando o fato 
e exigindo providências imediatas. 
“As justificativas de descredenciamen-
to do hospital devem ser analisadas 
pela ANS com maior rigor, devendo 
também se levar em consideração as 
informações que obrigatoriamente se-
jam prestadas pelo mesmo acerca dos 
motivos que determinaram o seu des-
credenciamento. ”

CNS apresenta estudo para revisão 
de critérios

O representante técnico da Fe-
deração dos Hospitais e Estabele-
cimentos de Serviços de Saúde do 
Estado do Rio de Janeiro (FEHERJ), 
João de Lucena, apresentou um 
estudo da entidade na reunião do 
dia 30 de maio do Comitê de Re-
gulação da Estrutura dos Produtos, 
da ANS. A equivalência para substi-
tuição de prestadores, redimensio-
namento por redução, o impacto 
sobre a massa assistida no redi-
mensionamento, a comunicação 
adequada aos beneficiários, a for-
ma de acompanhar a alteração da 
rede assistencial foram algumas das 
questões abordadas no documento.

Na sua opinião a contratualiza-
ção adequada à regulamentação da 
ANS será a premissa principal para 
dirimir as questões sobre as altera-
ções, em todos os sentidos, da rede 
de prestadores hospitalares e não 
hospitalares. “ Sem isso, fica vedada 
a criação de nova rede credencia-
da para novos produtos, o redimen-
sionamento, substituição, descre-
denciamento, suspensão parcial de 
serviços ou qualquer outra alteração 
na rede de prestadores existentes”, 
explicou.
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A Rede assistencial hospitalar foi o tema 
da 4ª Reunião do Comitê de Regulação da 
Estrutura dos Produtos realizado no dia 30 
de maio pela ANS. Neste 2º encontro espe-
cífico sobre o assunto, foram apresentadas 
as contribuições de operadoras de planos 
de saúde e de entidades do setor para a 
elaboração de novos critérios de análise de 
alteração de rede. “Esse é um tema muito 
amplo e de grande relevância para o bene-
ficiário, por isso, neste primeiro semestre, 
dedicamos a ele dois encontros no Comitê, 
assim como fizemos com portabilidade de 
carências”, explicou Karla Santa Cruz Coe-
lho, diretora de Normas e Habilitação dos 
Produtos da ANS. 

Segundo a diretora, a rede assistencial 
hospitalar é o grande chamariz das opera-
doras na hora da comercialização de seus 
produtos: “Quando o consumidor contrata 
um plano de saúde, ele contrata uma rede 
assistencial, logo, nos casos de substituição 
ou redimensionamento da rede, como ga-
rantir que as alterações não afetem o acesso 
ao serviço contratado? Temos esse e outros 
questionamentos a resolver neste Comitê 
para a criação de novas regras de alteração 
da rede”, disse Karla Coelho.

Para tal, a Agência apontou na 1ª reu-
nião sobre o tema quatro questionamen-
tos que foram respondidos pelos partici-
pantes do Comitê em suas contribuições. 
Ao todo, 12 entidades do setor responde-
ram aos seguintes pontos: Como avaliar a 
equivalência na substituição? Como ava-

liar o impacto sobre a massa assistida no 
redimensionamento? Como comunicar os 
beneficiários de forma oportuna? Como 
acompanhar essas alterações?

O gerente geral de Regulação da Estru-
tura dos Produtos da ANS, Rafael Vinhas, 
explica que a ideia é que o setor avance da 
análise caso a caso para um sistema onde 
a análise possa ser feita de forma eletrôni-
ca, promovendo a celeridade do processo. 
“Nosso objetivo é a inteligência regulató-
ria, respaldada por um sistema que permita 
critérios mais robustos de monitoramento 
da rede assistencial. Dessa forma, teremos 
maior precisão e clareza na base hospitalar 
da saúde suplementar, refletindo a realida-
de do setor”, afirmou.

Também participaram do encontro o 
gerente e a coordenadora de Acompanha-
mento Regulatório das Redes Assistenciais, 
Felipe Umeda Valle e Danielle Conte, que 
destacaram a necessidade de autorização 
da ANS para o redimensionamento (Lei 
9.656) e o atendimento a critérios de equi-
valência de prestador nos casos de substi-
tuição (Lei 9.656).

As propostas iniciais da ANS para altera-
ção de rede hospitalar e revisão dos crité-
rios de análise, bem como as contribuições 
já encaminhadas, estão disponíveis no site 
da entidade. Operadoras e entidades do 
setor tiveram até o dia 30 de junho para 
encaminhar mais contribuições para a ela-
boração das novas regras.

ANS apresenta contribuições 
do setor para a criação de novas regras de 
alteração de rede assistencial
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A legislação da ANS sobre o tema 

A substituição de entidade hospitalar e o 
redimensionamento de rede por redução estão 
previstos no art.17, da Lei nº 9.656/98.

Conceitos da ANS

Substituição de Entidade Hospitalar 
Troca de uma unidade hospitalar por outra 
equivalente que não se encontra na rede do produto.

Redimensionamento da Rede Hospitalar por Redução 
Supressão de um estabelecimento hospitalar da rede 
do produto, cabendo às unidades restantes a absorção 
da demanda.

• Lei 13003/14
• RN 259/14
• RN 363/14
• RN 364/14

• RN 365/14
• IN 46/14
• IN 56/14

O médico e coordenador de acreditação do Consór-
cio Brasileiro de Acreditação - CBA, José Valverde de 
Lima Filho, explica o trabalho que desenvolve com as 
operadoras de planos de saúde, sendo que um deles 
é o direito do consumidor e a carteira de prestadores 
de serviços.

Como o CBA vê a substituição ou redimensionamento dos 
prestadores de serviços e o direito do consumidor? 
“O CBA tem a convicção de que o critério para selecionar provedores, sejam 
profissionais de saúde, hospitais, clínicas, laboratórios, serviços de imagem ou 
qualquer outro, deve ser baseado nas qualificações dos profissionais ou da 
instituição. Para hospitais, a acreditação da instituição deveria ser o principal 
critério. Evidente que as operadoras têm todo o direito de descredenciar qual-
quer componente de sua rede, desde que isto seja feito com base na ruptura 
de cláusulas contratuais. Utilizar, exclusivamente, o valor do contrato, não é 
uma maneira correta de se respeitar os direitos dos beneficiários. Uma análise 
do desempenho da rede, baseada em resultados é outra maneira justa de se 
avaliar se o prestador deve permanecer ou não na rede da operadora.

Quais os critérios que o CBA define como prioritários?
“Substituições frequentes sinalizam que a operadora não possui critérios con-

solidados, baseados na segurança e qualidade dos cuidados de saúde presta-
dos. A operadora deveria pactuar nos contratos, metas de desempenho clíni-
co, comparando sua rede entre si e com os dados da literatura. Esse deveria 
ser o critério principal, seguido de outros, como a satisfação dos beneficiários 
e a manifestação do provedor de melhorar continuamente o que faz”.

“Quando a operadora descumpre esse prazo, fica sujeita a multa e suspensão 
de comercialização de planos até que regularize a situação readequando a rede 
credenciada para atendimento de seus beneficiários” – Karla Coelho – ANS.

“O objetivo de 20% de operadoras que pedem redimensionamento, é por 
motivos econômicos ou porque não tem informação adequada para fazê-lo”,  
Roberto Vellasco - AHERJ

Entrevista 

A visão de 
uma entidade 
acreditadora 
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ANS divulga novos dados sobre realização 
de procedimentos na saúde suplementar

A ANS acaba de tornar dispo-
nível uma nova versão do D-TISS, 
painel interativo que permite 
pesquisas sobre a quantidade de 
determinados procedimentos re-
alizados por beneficiários de pla-
nos de saúde e os valores médios 
cobrados por consultas, exames e 
cirurgias. As novidades desta ver-
são são as inclusões das pesquisas 
por Porte da Operadora, do item 
Visão Financeira na área sobre os 
Procedimentos Hospitalares que 
permite a visualização dos valores 
médios dos procedimentos hos-
pitalares, e do item CID (Classifi-

cação Internacional de Doenças), 
que permite que o usuário con-
fira a quantidade de prestadores 
que tratam determinada patologia 
(gráfico de barra), por competên-
cia, e a quantidade de procedi-
mentos realizados por tipo de pa-
tologia.

Para Michelle Mello, diretora 
adjunta da Diretoria de Desen-
volvimento Setorial da ANS, “o 
D-TISS é uma ferramenta que dá 
transparência aos dados de custo 
e utilização dos procedimentos 
realizados pelos beneficiários dos 

planos de saúde, permitindo uma 
análise regionalizada da produção 
assistencial no setor”. Atualmen-
te, o banco de dados do D-TISS 
conta com quase 3 mil procedi-
mentos, provenientes de infor-
mações enviadas para a ANS por 
operadoras e prestadores de ser-
viços de saúde por meio da TISS 
– Troca de Informação em Saúde 
Suplementar. Estão disponíveis na 
base de consulta os dados de ja-
neiro a dezembro de 2016. Os da-
dos disponibilizados nesta versão 
correspondem a 901 operadoras 
de planos de saúde. 

Assessoria Jurídica
Áreas civil, trabalhista, administrativa, previdenciária, tributária e comercial.

Assessoria de Comunicação e Marketing
Informações aos associados através de diversas mídias e ações. 

Correio Hospitalar
Veículo de comunicação impresso de periodicidade bimestral.

Classificação Hospitalar
Critérios técnicos, baseados nas legislações vigentes, para atender as operadoras de planos de saúde.

Negociação em Compras de Produtos e Serviços
Convênios e parcerias com empresas e entidades especializadas, como é o caso da Associação de Negócios em 
Saúde (ANES), e a Bionexo.

Atividades Culturais e Sociais
O Centro de Estudos e de Desenvolvimento Profissional em Saúde (CEDEPS).
Promove cursos e eventos de inúmeras parcerias.

Banco de Empregos:
Cadastra e seleciona candidatos nas áreas de Saúde e Administrativa.

Descontos e condições especiais:
Convênios com universidades, faculdades e outras instituições de ensino, propiciando descontos de até 50%.
Departamentos Especializados: Hemodiálise e Oftalmologia.

Seja mais um hospital ou 
clínica associado da AHERJ
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Anvisa faz avaliação de segurança do paciente

Painel técnico da Anvisa sobre reuso de linhas de diálise

Já está aberto o prazo para que os hospitais participem do 
segundo ciclo de Autoavaliação das Práticas de Segurança do 
Paciente em Serviços de Saúde. A avaliação é voltada para os 
hospitais com serviço de UTI adulto, pediátrica ou neonatal e 
tem como objetivo medir como está a adesão às práticas volta-
das para a segurança do paciente. Autoavaliação será utilizada 
para verificar como está a adesão dos hospitais brasileiros às 
práticas de segurança do paciente. O prazo vai até 31 de agosto.

O formulário é composto por 15 critérios, sendo 11 ques-
tões objetivas (sim/não) referentes a estrutura do serviço e 
quatro questões sobre indicadores de processos relaciona-
dos com a segurança do paciente. Todas estão baseadas nas 
Ações de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde, ins-
tituídas pela resolução RDC 36/2013.O trabalho não tem 
objetivo punitivo, mas sim de entender os desafios para a 
consolidação da segurança dos pacientes no Brasil.

O evento ocorrerá no auditório da Anvisa, no dia 19 
de julho, em Brasília, a partir das 9h. O Painel tem o ob-
jetivo de debater com a sociedade e especialistas o des-
carte das linhas em procedimentos de diálise, conforme 

prevê a RDC 11/2014. A atividade subsidiará a análise 
do impacto regulatório da medida. Mais esclarecimentos 
podem ser obtidos pelo telefone (61) 3462 4014 ou pelo 
e-mail grecs@anvisa.gov.br.

Visite o novo site da AHERJ

www.aherj.com.br  

Notícias, comunicados, legislação 
e agenda de eventos.
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Atendimento a pacientes 
com suspeita de IAM
AHERJ entra com ação de inconstitucionalidade contra 
decisão da Alerj e Governo do Estado.
Em 26 de junho deste ano o es-
critório Martins Bastos Advogados 
ajuizou uma Representação de In-
constitucionalidade (RI) em nome 
da AHERJ e dos hospitais do Estado 
do Rio de Janeiro, contra a Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (ALERJ) e o Governador 
do Estado do Rio de Janeiro, Luiz 
Fernando Pezão. O objeto da ação, 
movida na competência da segunda 
instância do Tribunal de Justiça es-
tadual, é a inconstitucionalidade da 
Lei Estadual nº 7.621/17, publicada 
em 9 de junho, obrigando os 
hospitais públicos e pri-
vados, conveniados 
ou não, a prestar 
a t e n d i m e n t o 
emergencial e 
integral a pa-
cientes com 
s u s p e i t a 
de Infarto 
Agudo do 
Miocárdio, 
com Supra 
D e s n i v e l a -
mento do 
Segmento S-T 
(IAM CSS-T), 
durante as pri-
meiras 12 horas 
do início dos sinto-
mas, no âmbito do Es-
tado do Rio de Janeiro.

   Segundo o advogado Gua-
racy Bastos, o argumento de 
inconstitucionalidade é em de-

corrência da incompatibilidade de 
disposições da lei estadual frente 
ao texto da Constituição do Esta-
do, havendo, portanto, ofensa à 
lei maior do Estado e a princípios 
constitucionais, como da Seguran-
ça Jurídica, da Iniciativa Privada e 
da Livre Concorrência. “Além disso, 
a referida lei afirma, expressamen-
te, que serão estabelecidos custos, 
por meio de uma tabela oficial, 
previamente fixada, que, suposta-
mente, teria sido oriunda de um 
acordo, o qual não existiu, entre 

a Secretaria Estadual de Saúde do 
Estado do Rio de Janeiro e a Asso-
ciação de Hospitais do Estado do 
Rio de Janeiro”, explica.

  Guaracy Bastos comentou ainda 
que a Lei Estadual nº 7.621/17 aca-
ba por colocar a AHERJ em situação 
de aparente descumprimento de 
decisão administrativa, em decor-
rência de estar impedida de cons-
tituir tabela de preços, conforme 
decidido em sede de processo ad-
ministrativo contra o Conselho Ad-

ministrativo de Defesa Econômica 
(CADE). “Diante dos fatos, 

a Associação encontra-
-se sujeita à aplica-

ção de multas e 
demais sanções 

pelo cometi-
mento de in-
fração legal”, 
esclarece o 
a d v o g a d o , 
acrescentan-
do que diante 
dos fatos apre-

sentados, o es-
critório de advo-

cacia recorreu ao 
Poder Judiciário, a 

fim de que seja decla-
rada a inconstituciona-

lidade da referida lei es-
tadual, a qual prejudica não 

apenas a entidade e os hospi-
tais associados, mas também a 

coletividade, em aspectos gerais. 
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A Construção da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, 
em 1942, determinou uma série de medidas relacionadas à 
infraestrutura da região sul fluminense, com a construção 
de vias de acesso, moradias, centros comerciais e também 
a implantação de um complexo destinado ao atendimento 
médico-hospitalar. Nascia, então, o Hospital Vita que tinha 
como objetivo principal assegurar assistência aos trabalha-
dores da usina.

Com o passar dos anos, o hospital se desenvolveu e, 
atualmente,é destaque na assistência privada à saúde da 
população do sul do Estado do Rio de Janeiro. O foco é 
no atendimento de alta e média complexidade cirúrgica. 
Conta com serviços de terapia intensiva – geral, cardioló-
gica, pediátrica e neonatal, além de serviço de medicina 
diagnóstica com moderna tecnologia.

Segundo a superintendente Operacional, Vanuza Vi-
toreli, o Hospital Vita é líder no mercado por diversas 
razões, como possuir um corpo clínico diferenciado, 
serviços de apoio diagnóstico complementares de pon-
ta, e por ser o único da região acreditado em nível de 
excelência, há mais de 10 anos, por meio da certificação 
metodologia da Organização Nacional de Acreditação 
(ONA), Nível III. 

Em relação a acreditação destaca que o Hospital Vita 
foi o quinto do pais e o primeiro do Estado do Rio de Ja-
neiro a obter a certificação em excelência -  o que reforça 
a filosofia do hospital pela busca da qualidade. “ Nosso 
hospital  adota modelo de gestão por processos e resulta-
dos, sempre organizando todos os fluxos administrativos 
e assistenciais, baseados nas melhores práticas reconhe-
cidas’, acrescenta.

A importância do Centro Médico

O centro médico de especialidades (Vita Medical 
Center) realizou mais de 140 mil atendimentos em 
2016, nas mais de 40 especialidades. Em maio do ano 
passado inaugurou o seu Centro de Vacinação, que ofe-
rece diversas opções de vacinas que protegem desde a 
infância até os idosos.

A superintendente operacional explicou que ao longo 
de 2016, o serviço de Oncologia se consolidou e foi reco-
nhecido na região Sul Fluminense como uma opção para 
tratamento oncológico. Composto por uma equipe multi-
profissional especializada, o serviço conta com estrutura de 
suporte hospitalar. 

Hospital VITA  
Volta Redonda - RJ

Ficha técnica

Internação, ambulatório e emergência

Número do total de leitos instalados: 129
Leitos:
• UTI adulto: 26
• UTI pediátrica e neonatal: 19
Salas cirúrgicas: 08
Consultórios de emergência: 07
Consultórios ambulatoriais: 45

Serviços Ambulatoriais

• Vita Medical Center
• Vita Medicina Diagnóstica
• Hemodinâmica
• Cardiologia
• Endoscopia Digestiva
• Laboratório
• Banco de Sangue
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A gestão de um hospital pode 
ser considerada uma das mais 
complexas no âmbito empresarial 
da saúde. Uma das vertentes que 
sustentam essa afirmação é a de 
que os hospitais no Brasil consubs-
tanciam um cenário de tributação 
que vale a pena ser analisado, da-
das as suas peculiaridades.

Há que se falar, portanto, da 
alta incidência de impostos sob as 
atividades hospitalares, os quais 
encontram competência nos âmbi-
tos municipal, estadual e federal. 
Dados divulgados, recentemente, 

pela Agência Nacional de Saúde 
– ANS, preveem que os impostos 
incidentes sobre as atividades hos-
pitalares chegam a um terço do 
valor cobrado pelos serviços médi-
cos prestados. Em outras palavras, 
pode-se dizer, há uma elevada 
carga tributária que acaba por es-
tabelecer altos preços tangentes a 
tais atividades. 

A partir desse entendimen-
to, torna-se evidente que, muitas 
vezes, ao ser estipulado um valor 
determinado para um serviço hos-
pitalar, há que se ponderar que o 
valor cobrado pode se tornar apa-
rentemente excessivo em razão da 
carga tributária incidente e não 
pela visão de lucro do prestador. 

Há, ainda, que se compreen-
der que este cenário implica na 
dificuldade em tornar acessível os 
preços praticados pelos hospitais 
no atendimento médico, haja vis-
ta que a incidência de impostos é, 
significativamente, parte integran-
te do preço total.

Por outro lado, vale salientar 
que o setor privado é um grande 
investidor na área da saúde, res-
pondendo por, em média, 53% da 
totalidade de investimentos, o que 
poderia ser engrandecido diante 

do suporte e apoio do setor público.

Somado a isto, é válido susci-
tar que os hospitais possuem como 
principal insumo a mão de obra, o 
qual corresponde a quase metade 
dos custos de um hospital, em li-
nhas gerais, considerando sua fo-
lha de salários. 

Diante da conjuntura apresen-
tada, impostos e custos elevados 
nas atividades inerentes aos servi-
ços prestados pelos hospitais, so-
mados ao cenário de alto desem-
prego e crise econômica no Brasil, 
há que se falar em uma significa-
tiva evasão de clientes dos planos 
de saúde, ocasionada, principal-
mente, pela indisponibilidade de 
recursos para manter o pagamento 
mensal dos planos contratados.   

Esta situação prejudica a so-
ciedade, como um todo, clientes-
-pacientes, os planos de saúde 
e o Estado, considerando que os 
primeiros não poderão dispor de 
um atendimento médico de saúde 
mais individualizado, personali-
zado; os segundos acabam tendo 
reduzida a sua margem de lucro, 
dada a perda de clientes; e o últi-
mo deverá arcar com um aumento 
significativo do número de pacien-
tes e, portanto, de atendimentos, 
o que implica no acréscimo de 
custos e necessidade de estrutura 
para à prestação de seus serviços, 
o que, na maioria das vezes, re-
presenta um cenário de dificultosa 
concretude para o ente público. 

Advogado da MB advogados 
associados

A tributação nos hospitais 
e o setor público

Guaracy Bastos

Guaracy Bastos
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Com mais de 30 anos de experiência 
no segmento da educação, na área pú-
blica e privada, como professora, super-
visora pedagógica e diretora escolar, a 
professora Denise Figueiras está à frente 
de um projeto pedagógico inovador no 
segmento da Saúde, a Universidade Cor-
porativa Memorial. O projeto foi criado 
em 2011 pelo presidente do Grupo Me-
morial, em função da necessidade de 
formar gestores, técnicos e demais fun-
cionários para as 52 unidades do Gru-
po Memorial, além de proporcionar ao 
mercado mão de obra mais qualificada.  

Nessa entrevista ao Correio Hos-
pitalar, Denise Figueiras deu algumas 
sugestões para gestores de hospitais 
implantarem programas de treinamen-
to, mesmo com unidades de pequeno 
porte e baixo orçamento.  

A diretora da Universidade Corpo-
rativa Memorial explica que os gestores 
devem ter o diagnóstico preciso de sua 
unidade e focar em programas objeti-
vos conforme suas necessidades. “ Esses 
programas podem ser obtidos, geral-
mente, junto às associações a que ele 
pertence, junto a outras unidades de 
seu conhecimento, como também na 
própria Universidade Corporativa Me-
morial que, filosoficamente, não visa-
mos retorno financeiro, e sim colaborar 
com o setor no ganho da qualificação. 

Na avaliação de Denise Figueiras, um 
programa de treinamento eficaz é aque-
le que promove a qualidade nas ações 
dos funcionários pela compreensão da 
importância do cargo que ocupa e de 
suas atribuições. “ É o programa que leva 
cada profissional a trabalhar pela missão 
da empresa e pelo cumprimento da pró-
pria missão”, complementa.

Fidelização do funcionário 

São vários os fatores que fidelizam 
o profissional e formam um conjunto 
muito positivo que elevam a condição 
dele na empresa, explica a diretora da 
Universidade Corporativa, baseado na 
avaliação dos resultados que tem ex-
perimentado no projeto pedagógico. “ 
Temos convicção da importância dos 
programas de educação continuada 
que capacitam todos os profissionais 
e valorizam seu crescimento. E, prin-
cipalmente, nesse caminho da fideli-
zação do funcionário, a ética, a trans-
parência, e a boa comunicação e a 
humanização nas relações corporativas 
despontam como imprescindíveis ao 
cliente interno”.

Denise Figueiras acrescenta ainda 
a importância de assegurar ao funcio-
nário a garantia de seus direitos traba-
lhistas, ampliados de benefícios como 
vale refeição, vale alimentação, cesta 

básica, incentivo ao crescimento técni-
co e profissional, parcerias com cursos 
de línguas estrangeiras e universidades.

Métodos da Universidade Corporativa 

A presença é obrigatória em todos 
os projetos da Universidade Corpo-
rativa, como os cursos de gestão e as 
oficinas. Os treinamentos são planeja-
dos junto com o RH do Grupo e ela-
borados conforme as necessidades das 
unidades. “Nossas aulas são interativas 
e os recursos são slides, filmes, mate-
riais impressos e pen drive com as au-
las, além de palestrantes reconhecidos 
para o enriquecimento dos cursos”. 

 
Denise Figueiras explica que na im-

plantação do Programa de Educação 
Continuada o Grupo Memorial movi-
mentou diversos setores da empresa 
para a realização dos treinamentos 
que são planejados e elaborados le-
vando em consideração os aspectos 
mais relevantes para o momento. O 
primeiro curso de gestão foi destinado 
aos gestores administrativos financeiros 
de hospitais e clínicas. “ Os resultados 
superaram nossas expectativas com o 
efeito prático imediato obtido em to-
das as nossas unidades. Constatamos 
maior satisfação por parte de nossos 
clientes em função do estímulo obser-
vado em gestores e funcionários”.

A diretora do projeto pedagógico 
cita ,como exemplo, a oficina sobre qua-
lidade no atendimento, que teve como 
público alvo os profissionais desde a por-
taria, faxina, recepção, SAC, telefonia e 
demais pessoas que trabalham circulan-
do pelas unidades e que tenham conta-
to com os clientes e pacientes. “Essa foi 
uma ótima estratégia porque a qualida-
de melhorou muito. Entendemos que 
todo funcionário que usa o uniforme 
tem que ser conhecedor da empresa e 
da unidade em que trabalha”.

Entrevista

O treinamento para a 
humanização do atendimento

“ Um programa de 
treinamento eficaz 

leva cada profissional 
a trabalhar pela 

missão da empresa e 
pelo cumprimento da 

própria missão”.

Denise Figueiras – Universidade Corporativa do Grupo Memorial 
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