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O consumo consciente de luz e água, o investimento em energias alternativas 
limpas e renováveis, representam algumas das ações dos hospitais em respeito 
ao meio ambiente e também podem proporcionar um benefício econômico 
através do  gerenciamento eficaz de custos.
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Calendário

Local: O local de cada encontro será acordado 
com cada entidade associada à FBH.

FBH promove encontros 
sobre qualificação e o 
Fator de Qualidade

No dia 13 de setembro, das 9h às 18h, a Associação de Hospitais do Estado 
de Goiás ( AHEG ) recebeu primeira s a primeira série de encontros   para Es-
clarecimentos sobre Qualificação e Fator de Qualidade. O evento, que é uma 
iniciativa da FBH, visa atender ao pleito de hospitais e prestadores de serviços de 
saúde no país e deliberar sobre conteúdos propostos nas Instruções Normativas 
e Resoluções da Agência Nacional de Saúde (ANS).

A programação contou com palestras sobre qualidade da informação em 
saúde e de esclarecimentos sobre qualificação e fator de qualidade, e foram 
ministradas por representantes da FBH e da ANS, além de espaço para debates 
e esclarecimento de dúvidas.

O encontro, que é o primeiro do calendário de atividades, foi voltado para 
todos os estabelecimentos e profissionais da região Centro-Oeste. Os demais 
acontecerão nas cidades de Fortaleza/CE, Belém/PA, Rio de Janeiro/RJ, Curitiba/
PR e Belo Horizonte/MG, nos meses de outubro e novembro. A AHERJ receberá 
o evento no dia  25 de outubro. Para participar, envie um e-mail para relacio-
namento@fbh.com.br.

Veja abaixo o calendário completo:

Data Local / Cidade Região Horário
13/09/2017 Goiânia - GO Centro-Oeste 9h às 18h

29/11/2017 Fortaleza - CE Nordeste 9h às 18h

18/10/2017 Belém - PA Norte 9h às 18h

25/10/2017 Rio de Janeiro - RJ Sudeste 9h às 18h

10/11/2017 Curitiba - PR Sul 9h às 18h

22/11/2017 Belo Horizonte - MG Sudeste 9h às 18h
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ANS apresenta propostas para novas 
regras de regulação da rede assistencial hospitalar 

Simpósio sobre economia e regulação: inscrições abertas

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) re-
alizou, no dia 9 de agosto, a 6ª Reunião do Comitê de 
Regulação da Estrutura dos Produtos, tendo como tema 
os novos critérios de análise para a alteração de rede as-
sistencial hospitalar. Na presença de 114 representantes 
de operadoras, de beneficiários e de entidades do se-
tor, servidores da Diretoria de Normas e Habilitação dos 
Produtos do órgão regulador apresentaram um resumo 
das contribuições recebidas do setor e a proposta inicial 
da ANS para a nova regulamentação sobre alteração da 
rede assistencial.

A diretora de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS, 
Karla Coelho, afirmou que o processo de elaboração do novo 

normativo precisa ser amplamente discutido porque quando 
o consumidor adere a um plano de saúde, sua principal pre-
ocupação é se a rede assistencial conta com bons hospitais e 
prestadores. “Queremos que esse serviço seja de qualidade, 
oferecido em tempo oportuno e com garantia de atendimento. 
Por isso, estamos trabalhando para implementar no começo de 
2018 uma nova lógica de regulação da rede assistencial hospi-
talar”, afirmou Karla Coelho.

A Agência recebeu contribuições das seguintes entida-
des: Abramge, Associação Nacional dos Hospitais Privados 
(ANAHP), Cassi, Federação Brasileira de Hospitais (FBH), Fe-
nasaúde, Unieste - Silvestre Saúde, Unimed BH e Unimed 
Federação RS/Unimed do Brasil.

Estão abertas as inscrições para o Simpósio Economia, 
Regulação e Saúde Suplementar, evento promovido pela 
(ANS e Fundação Getúlio Vargas (FGV). O encontro será 
realizado no dia 3 de outubro no Rio de Janeiro. O obje-
tivo é estimular o debate e a pesquisa econômica na área 
de saúde, abordando temas que afetam diretamente a 
regulação de planos de saúde, tais como o financiamen-

to do setor, a promoção da concorrência e o impacto 
econômico da judicialização da saúde.

Para se inscrever, os interessados devem enviar o nome 
completo, a instituição ou entidade que representa e um 
endereço válido de e-mail para: eventos@ans.gov.br.
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Fórum realizado na AHERJ 
abordou nanotecnologia 
em radioterapia

“Nanopartículas na Prevenção e Tratamento dos Efeitos 
Colaterais da Radiação na Pele” foi o tema do I Fórum so-
bre Nanotecnologia em Radioterapia realizado no dia 27 de 
julho, no Auditório da AHERJ, com o apoio da Associação 
Brasileira de Enfermagem (Aben/RJ), Federação Brasileira de 
Hospitais (FBH) e da empresa Viemed, pioneira no emprego 
da nanotecnologia na área da saúde.

O evento reuniu gestores, médicos e enfermeiros espe-
cialistas na área de radioterapia oncológica e  foi aberto pelo 
vice-presidente executivo da AHERJ, Marcus Quintella,  o di-
retor de Convênios da AHERJ, Roberto Vellasco e a diretora 
de Ensino da Aben/RJ Sônia Maria Alves, além do diretor do 
Hospital Gafrée e Guinle/ UNIRIO, Fernando Ferry.

Na programação cientifica foram apresentados tópicos 
sobre radio dermites, efeito bólus, o gerenciamento de le-
sões e o uso do produto N/FDERM Creme Gel para o trata-
mento de feridas e NDERM Creme Gel para a manutenção 
da pele em todas as fases de tratamento do paciente oncoló-
gico. Os palestrantes foram a enfermeira Roselie Corcini, do 
Hospital Santa Rita – Santa Casa/RS, Ana Cunha, especialista 

CRODA, e as enfermeiras da VIEMED Talita Weber, Cristiane 
Gianni, Leila Cristiana Fernandes e Vanessa Nogueira, além 
de Aline Abreu, da Santa Casa do Rio Grande do Sul.

No encerramento, o diretor da Viemed, Vitor Mela-
med, destacou a importância da parceria com a AHERJ 
para estabelecer uma maior interação com o setor e des-
tacou que a  nanotecnologia tem permitido a fabricação 
de produtos dermatológicos que facilitam o tratamento e 
minimizam os efeitos colaterais. "Nós da Viemed desen-
volvemos cinco linhas de produtos utilizando essa tecno-
logia com o objetivo de aprimorar e renovar a área de 
cosméticos", finalizou. 

 Notícias da Saúde
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Meio ambiente na saúde

A sustentabilidade ambiental entrou no radar dos gestores e profissionais de saúde 
de todo o país.  Além de contribuir para o meio ambiente, o uso consciente da água 
e da energia elétrica pode representar uma economia de recursos para os hospitais.

Hospitais investem em 
ações de sustentabilidade

Para discutir como os hospitais privados podem implan-
tar projetos eficazes de sustentabilidade, a AHERJ promoveu 
no dia 31 de agosto, em seu auditório, o Fórum sobre Sus-
tentabilidade Ambiental em Hospitais e Serviços de Saúde. 
O tema foi "Água e Energia: do consumo consciente às alter-
nativas. Experiências e Propostas". 

O professor Eduardo Francisco Silva, membro da Comis-
são de Administração em Serviço de Saúde do Conselho 
Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA/RJ), 
apresentou sua experiência na coordenação do Programa 
de Sustentabilidade do Hospital Federal Cardoso Fontes, 
em Jacarepaguá.

O coordenador de engenharia do Hospital Municipal 
Evandro Freire, na Ilha do Governador, Edson Magri, tam-
bém relatou sua experiência na implantação do projeto de 
redução de consumo de água e energia elétrica. Participa-
ram também do Fórum, como convidados, o especialista em 
gestão ambiental, Júlio César dos Santos e os engenheiros 
e representantes das empresas Ateluz, German Zuleta e da 
CNE, José Achino.

Na avaliação do administrador Eduardo Francisco Silva, 
a assistência hospitalar gera significativos impactos à saúde 
e ao meio ambiente, tanto nas etapas prévias como durante 
e após a prestação da assistência à saúde, por meio do con-
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“Os hospitais representam 10,6% do consumo 
total de energia comercial do país”.

“Os projetos com a utilização de lâmpadas LED geram uma 
economia média de cerca de 20% na conta de luz dos hospitais”. 

sumo de recursos naturais e de produtos, bem como dos 
resíduos que geram. O especialista avalia que os hospitais 
representam 10,6% do consumo total de energia comercial 
do país.

Eduardo Francisco informa que um estudo que está sen-
do realizado pelo Built Environment Lab, da Universidade de 
Washington, nos EUA, indica que os hospitais americanos 
podem reduzir seu consumo de energia em até 60% adotan-
do estratégias mais eficientes para seus sistemas. “ Hospitais 
de países como o México, Brasil, Índia, Austrália e Polônia 
demonstraram que podem tomar medidas básicas para eco-
nomizar dinheiro, fortalecer a resiliência das unidades e au-
mentar sua eficiência energética entre 20% e 30%", explica.

Fórum sobre Sustentabilidade na AHERJ. 

Revolução silenciosa 

Segundo o engenheiro German Zuleta, da empresa Ate-
luz, os projetos que visam a redução da energia e o conse-
quente respeito ao meio ambiente fazem parte do que ele 
chama de uma “revolução silenciosa” que está impactando as 
empresas de todos os seguimentos, inclusive os hospitais. “Os 
projetos com a utilização de lâmpadas em LED, geram melhor 
iluminação com menor potência e, consequentemente, uma 
economia média de cerca de 20% na conta de luz”. 

A utilização de energia solar teve um aumento de mais 
de 70% no país nos últimos dois anos, segundo informa o 
representante da Ateluz.  O engenheiro cita os dados da 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que compu-
tou mais de 10 mil projetos dessa tecnologia instalados no 
país e de mais de 900 mil em fase de estruturação.

 
German Zuleta lembra que na COP 21 (21ª Conferência 

do Clima), realizada em 2015, na cidade de Paris, o Brasil 
estabeleceu como meta até 2030 que a matriz energética 
-  conjunto de todas as fontes disponíveis para consumo -  
utilize 45% de fontes renováveis. Devido ao incentivo gover-
namental, existem linhas de créditos com taxas de juros bas-
tante atrativas através do BNDES e de instituições privadas, 
além de programas específicos de financiamento de projetos 
de eficiência energética das distribuidoras de energia e até 

incentivos de governos estaduais e municipais,  como des-
contos no ICMS e IPTU, informa o engenheiro. 

Na elaboração dos projetos e acompanhamento de re-
sultados, o coordenador de Sustentabilidade do Hospital 
Cardoso Fontes recomenda algumas ações, como a criação 
de uma comissão gestora do projeto, a realização de um 
diagnóstico da instituição, inclusive avaliação de aspectos e 
impactos ambientais e a formatação de um elaborar o plano 
de gestão socioambiental.
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Uso eficiente da energia

Esse programa não deve ficar restrito apenas à eletricidade, 
mas a todos os insumos energéticos empregados nas diversas ativi-
dades hospitalares, tais como gás, aquecimento de água por fontes 
alternativas, óleo combustível, entre outros, como explica German 
Zuleta, da empresa Ateluz. “Podemos afirmar que a energia elétri-
ca é o insumo mais empregado nos hospitais. Por isso, é no pro-
cesso de gestão que podemos encontrar as maiores oportunidades 
de economia”, avalia, complementando que no Brasil houve um 
aumento de mais de 700% na conta de enérgica elétrica no perío-
do de 1994 a 2006, enquanto a inflação ficou em torno de 437%.

Hospitais dos mais diferentes perfis podem se beneficiar de projetos 
de sustentabilidade ambiental relacionados à economia de energia elé-
trica, na visão do engenheiro José Achino, da empresa CNE. Como pri-

meira etapa, recomenda fazer o levantamento da iluminação 
existente e a sua consequente substituição por lâmpadas LED 
de maior eficiência e menor consumo.  “O baixo custo de 
manutenção desse tipo de iluminação e o seu consumo, além 
de redução no valor da fatura de energia garante um retorno 

maior em termos de eficiência e rentabilidade’. 

Numa segunda etapa e já com a necessidade real 
de consumo com os novos equipamentos, o especia-
lista recomenda fazer uma instalação fotovoltaica para 
geração de energia solar. “ No entanto, é fundamental 
a atenção na escolha de materiais de qualidade que ga-
rantam a reduzida manutenção e eficiência pretendida, 
assim como a escolha de fornecedores e profissionais 
dos setores correspondentes”, orienta.

Isolamento térmico

 Edson Magri revela que a preocupação com o iso-
lamento térmico nas áreas de maior incidência solar 
também foi um grande aliado para essa economia, 

pois a diminuição da carga térmica desses ambientes 
passou a exigir um acionamento reduzido dos moto-
res elétricos, bombas e compressores, obtendo como 
resultado uma considerável redução na utilização da 
capacidade total instalada. A substituição de lâmpadas 
comuns para lâmpadas tipo LED também faz parte de 

German Zuleta cita os dados de pesquisa recente do Gre-
enpeace/Datafolha indicando que 88% da população brasi-
leira tem interesse em produzir a sua própria energia e 72% 
gostariam de instalar um sistema de energia fotovoltaica. 
“Tanto os empreendimentos comerciais quanto os residen-
ciais podem e devem se beneficiar desta facilidade em que a 
natureza nos fornece”, explica, destacando que a economia 
é em torno de 95%, com retorno de investimento de 4 a 6 
anos e uma vida útil do sistema de 25 anos.

Além disso, o representante da empresa Ateluz cita 
o benefício ao meio ambiente, em que a tecnologia 
elimina a emissão de CO2 na atmosfera. Para exem-
plificar sobre os benefícios ao meio ambiente, Ger-
man Zuleta lembra que em uma geração de energia 
em uma área de 1m² de coletor solar, é equivalente à 
queima de 215kg de lenha, 66 litros de diesel, 55kg de 
gás e evita 56m2 de área inundada, segundo cálculos 
da ANEEL.

Hospital Municipal Evandro Freire  
Redução de custos com o sistema de ar condicionado

Preocupado com o consumo consciente de energia elétrica e água, o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha 
do Governador, por meio de sua equipe de engenharia e manutenção, realizou um estudo detalhado, com auxílio 
dos projetos existentes e busca nas instalações, de todo sistema de ar condicionado, elétrico e hidráulico. Segundo 
o engenheiro Edson Magri, que coordenou o projeto, a iniciativa gerou uma economia mensal de aproximadamen-
te, 30% na conta de energia elétrica e 40% na conta de água, se comparado com o consumo do mesmo período 

A energia solar é para todos

A experiência dos hospitais do Rio de Janeiro

A economia é em torno de 95%, com retorno de investimento de 4 a 6 anos. 
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de 2015. “Na verdade, a ideia surge da conscientização 
de que economizar energia é utilizá-la de forma a obter 
o máximo benefício com um menor consumo, evitando 
os desperdícios ou o uso inadequado, sem, no entanto, 
diminuir a qualidade, o conforto e a segurança”.

O engenheiro lembra que quando foi contratado 
pelo hospital começou a estudar formas de redução 
das contas de consumo de energia elétrica e água com 
auxílio de algumas plantas, manuais e diretamente nos 
locais das instalações. Edson Magri explica que o foco 
principal foi o sistema de ar condicionado central, por 
ser este o de maior demanda energética. Além disso, 
estão substituindo as lâmpadas fluorescentes, de fila-
mento, por lâmpadas de LED, o que representou uma 

parcela bastante significativa na redução de consumo. Outras atitudes também foram tomadas, como instalação 
de banco de capacitores e utilização de equipamentos com selo Procel de economia de energia. 

Com relação ao consumo de água, foram instalados redutores de vazão nas conexões de alimentação de água 
em quase todos os pontos e reduzido o volume nas caixas acopladas aos vasos sanitários, evitando, dessa forma, 
o desperdício. “ Nas torneiras, por exemplo, a vazão de água foi reduzida de duas a três vezes, gerando uma 
economia em torno de 45% ”.

Hospital Cardoso Fontes 
Promover a saúde e reduzir 
seus impactos ambientais 

Membro da Comissão de Administração em Serviço 
de Saúde do Conselho Regional de Administração do 
Rio de Janeiro (CRA/RJ), Eduardo Francisco explica que 
o programa está sendo implementado com base no Pla-
no de Gestão Ambiental, nas reuniões de alinhamento 
com os gestores das áreas e treinamento.  “Tem sido 
bastante gratificante, pois a cada evento realizado ou 
promovido mais colaboradores percebem a importân-
cia do projeto e nos procuram para saber onde podem 
colaborar ainda mais”, explica. 

Eduardo Francisco estima que os custos para a im-
plantação do projeto para as fases de planejamento, materiais e treinamento variaram em torno de R$20 a 
R$ 30 mil reais. O coordenador destaca que nesses custos não estão incluídos os projetos estruturantes nas 
áreas de infraestrutura, pois dependem de avaliações e estudos a partir da realidade de cada organização, 
cujos valores podem ser bastante elevados. "Os projetos estruturantes como as energias alternativas limpas e 
renováveis fazem sentido tanto do ponto de vista ambiental como econômico, principalmente quando exis-
tem mecanismos financeiros estruturados para apoiar essa transição", avalia.
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Hospital Municipal do Olho – 
em Duque de Caxias
Projeto pioneiro em sustentabilidade no país

A unidade foi inaugurada no mês de maio, na cidade de 
Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma das novi-
dades do projeto é que o hospital contará com sistema de 
energia solar gerado através de células fotovoltaicas, além 
da geração de energia renovada. O engenheiro José Achino, 
da empresa CNE, que fabricou e instalou os equipamentos, 
explicou que é o primeiro hospital do Brasil completamente 
sustentável. Além do uso da energia solar adota práticas como 
o do sistema de reutilização da água da chuva.

Construído com recursos da Prefeitura de Caxias e também dos governos Estadual e Federal, o hospital tem 460 
módulos fotovoltaicos que devem gerar uma economia de R$ 17 mil por mês nas contas de luz do hospital. 

Rede D’or
Hospital Niterói D’Or 
Iniciativa reduz  62% do consumo 
de descartáveis

A conscientização ambiental e a redução dos custos 
com copos descartáveis são alguns dos fatores que moti-
vam o Hospital Niterói D’Or a realizar a campanha “Adote 
um copo”. A iniciativa promove a adesão de canecas per-
sonalizadas e reutilizáveis em substituição aos copos plásti-
cos, que têm período curto de uso. Antes do projeto, eram 
consumidas duas unidades ao dia, em média, por cada 
colaborador. Após seis meses da iniciativa, houve uma di-
minuição de 62%.

Hospital Estadual da Criança/Instituto D’or
Envolvimento na educação ambiental 

Organização Social de Saúde (OSS) que conta com a gestão da Rede D’Or São Luiz, por meio do Instituto D’Or de Gestão 
de Saúde Pública, o Hospital Estadual da Criança, em Vila Valqueire, também desenvolve uma série de projetos na área da 
sustentabilidade baseado em ações para reciclagem de materiais e redução do consumo de água, luz, gás e resíduos infectantes.

Membro do comitê de sustentabilidade e coordenadora do hospital, Joelma Veiga explica que na área de recicla-
gem, houve a  experiência com o óleo de cozinha, que é recolhido e enviado mensalmente para a empresa especiali-
zada em tratamento e trocado por materiais de limpeza. O produto é organizado e quando chega a um determinado 
quantitativo,  a empresa envia os produtos de limpeza para o hospital, que faz uma doação para um orfanato, em 
média quatro vezes ao ano.

Construído com recursos da Prefeitura de Caxias e também dos governos Estadual e Federal, o hospital tem 460 
módulos fotovoltaicos que devem gerar uma economia de R$ 17 mil por mês nas contas de luz do hospital. 

Capa
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Entenda a Resolução 687/2015 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que atualizou a 482/12. 

A legislação regula e define o sistema de compensação de energia junto às concessionárias. 

Sistema de Compensação:  O modelo de geração de energia elétrica distribuída adotada no Brasil é chamado de 
“compensação” de créditos. Quando a quantidade de energia gerada em determinado mês for superior à energia 
consumida naquele período, o consumidor fica com créditos que podem ser compensados para diminuir a conta 
de luz.

Redução do processo administrativo: com menos exigências a redução nos prazos pode ser considerada como a 
principal mudança na resolução normativa número 482/2012. 

Validade dos créditos de energia: O período para utilização dos créditos de energia para compensação também 
aumentou, passando de 36 para 60 meses.

Geração Compartilhada: os donos dos sistemas fotovoltaicos poderão transferir percetuais de cré-
ditos de energia para compensar em outras unidades consumidoras com CPF ou CNPJ diferentes.

Geração em condomínios ou múltiplas unidades: fica possível a instalação de geração distribuída em condomí-
nios, desde que esteja na mesma área de propriedade do condomínio ou empreendimento.

Autoconsumo remoto: os chamados “sem telhados” (moradores de edifícios ou casas no meio de prédios altos) 
poderão agora gerar sua própria energia em locais distantes do consumo. 

Fonte: engenheiro German Zuleta 

• Medir cuidadosamente o consumo e instalar dispositivos e tecnologias 
   que permitam o uso eficiente da água
• Detectar e reparar rapidamente os vazamentos
• Analisar reutilização da água 
    Fonte: Eduardo Francisco Silva

• Manutenção dos equipamentos (verificar se o consumo está de acordo  
   com a especificação técnica).
• Manutenção dos circuitos elétricos
• Iluminação com lâmpadas LED
• Monitorar consumo para não pagar energia excedente
• Projeto de energia solar
     Fonte: Guerman Zuleta

Legislação – Fique por dentro

Como reduzir custos com água e energia elétrica no hospital

Água

Energia elétrica

aumentou, passando de 36 para 60 meses.
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O HCTCO é uma unidade estratégica na formação dos pro-
fissionais de saúde e conta com oito programas de residência 
médica. Além disso, atende à população de Teresópolis tanto 
na Saúde Suplementar como no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Segundo o diretor médico Luis Gustavo Azevedo, a busca 
constante pela qualidade se traduz em ações como instituir o 
Programa de Segurança do Paciente, o acolhimento às ges-
tantes e ao trauma, a ouvidoria, investimentos em estrutura 
física e nas pessoas, com capacitações e revisão do processo 
de trabalho de forma contínua. “ É um espaço de referência 
da atenção à saúde para a alta complexidade, para a forma-
ção de profissionais de saúde e desenvolvimento tecnológi-
co”, destaca, revelando que a instituição já está avaliando a 
possibilidade de iniciar um processo de  Acreditação.

Em abril de 1972, por meio da Lei Municipal 739, o Hos-
pital das Clínicas de Teresópolis transformou-se em hospital 
universitário através de convênio entre a Prefeitura e a Fun-
dação Estadual Serra dos Órgãos, pois a faculdade de medi-
cina exigia a existência de um hospital para o ensino médico, 
passando então a administrá-lo. Em abril de 1999, o hospital 
adotou o nome de Hospital das Clínicas de Teresópolis Cons-
tantino Ottaviano, em homenagem a um de seus fundadores.

Ao longo dos 47 anos, sempre prestou serviços na 
área de saúde aos não segurados e segurados do antigo 
INAMPS e, posteriormente, assumiu a responsabilidade 
pela atenção à saúde aos usuários do SUS nas emergên-
cias, internações e atendimentos ambulatoriais.  

A implantação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
24 horas no município alterou os termos da contratualização 
do HCTCO na parte da Emergência, que passou a ser refe-
renciada para o trauma e gestantes, com fluxo e mecanismos 
de transferência claros, mediados pela Central de Regula-
ção, com explica o diretor médico. 

Ao longo dos últimos anos, o HCTCO ampliou o CTI, inau-
gurou uma unidade ambulatorial com 34 consultórios destina-
dos ao SUS e oito à saúde suplementar, que atende a diversas 

especialidades. O centro cirúrgico foi reformado e ampliado 
para seis salas, assim como o pré-parto e os quartos particulares.

Luis Gustavo Azevedo revela que a expectativa é de finalizar 
este ano a obra anexa ao hospital, onde será inaugurada uma ma-
ternidade com UTI Neonatal, referência de qualidade para a Re-
gião Serrana. A estrutura é composta por prédio de cinco andares 
com vinte três quartos para a saúde suplementar, um centro obsté-
trico com quatro salas cirúrgicas, sala de estar para a família, 
espaço para aguardar  também comemorar o nascimento. 
" O HCTCO tem compromisso social com a população, evi-
denciado pela parceria com o setor público, garantindo a uni-
versalidade do atendimento e subordinando-se aos princípios 
e regulação do SUS", finaliza.  

HCTCO – Hospital de Clínicas de 
Teresópolis Constantino Ottaviano
Teresópolis - RJ

Hospital Associado

“É um espaço de referência da atenção à 
saúde para alta complexidade, 

a formação de profissionais de saúde 
e desenvolvimento tecnológico” 

Número de leitos:

162 
(134 destinados ao SUS e 22 a convênios e particulares)
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No dia 9 de agosto, o Governador 
do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fer-
nando de Souza, prestou informações 
nos autos da ação de Representação 
de Inconstitucionalidade nº 0033961-
34.2017.8.19.0001, ajuizada em 26 
do mesmo mês pela Associação de 
Hospitais do Estado do Rio de Janeiro 
(AHERJ), representada pelo escritório 
Martins Bastos Advogados.

A Lei obrigava os hospitais pú-
blicos e privados, conveniados ou 
não, a prestar atendimento emer-

gencial e integral a pacientes com 
suspeita de Infarto Agudo do Mio-
cárdio, com Supra Desnivelamen-
to do Segmento S-T (IAM CSS-T), 
durante as primeiras 12 horas do 
início dos sintomas, no âmbito do 
Estado do Rio de Janeiro.

A petição apresentada pelo Go-
vernador reforçou os argumentos 
da inicial de que a Lei Estadual é 
inconstitucional: 

“Da análise da Lei nº 7.621/2017, 
verifica-se que, a despeito de suas no-
bres intenções, o diploma está macu-
lado por inconstitucionalidade, tanto 
formal como material.”

Segundo o Governador, a norma 
é inconstitucional por fatores que 
podem ser elencados, podendo-
-se destacar, dentre eles, o vício de 
iniciativa, tendo em vista que a Lei 
anseia o firmamento de rotinas de 
atendimento, método de avaliação 
clínica, realização de eletrocardio-
grama e transferência obrigatória 
para unidades particulares de saú-
de. Nesse sentido, defende que tais 
atos caberiam ao Poder Executivo, o 
que não foi respeitado.

Somado a isto, defende, ainda, que 
o teor da Lei fere a livre iniciativa pri-
vada, considerando, inclusive, que a 
participação de instituições privadas 
no Sistema Único de Saúde é comple-
mentar e, principalmente, que se dá 
por meio de contrato de direito pú-
blico ou convênio. Além disso, aduz, 
nestes termos, que: 

“Na lei em exame, em afronta ao 
que aqui suscitado, determina-se aos 
agentes privados não apenas uma obri-
gação de atendimento de pacientes 
por um determinado número de horas, 
como, ainda, de os receber, quando da 
falta de leitos na rede pública, indepen-
dentemente de qualquer ato formal de 
contratação pública lato sensu, o que 
fere também a liberdade de contratar 
do particular.”

Nesse sentido, evidente é o enten-
dimento do ilustre Governador pela 
declaração de inconstitucionalidade 
da Lei Estadual nº 7.621/17, o qual, 
indubitavelmente, coaduna com os ar-
gumentos da petição inicial.

Advogado da 
MB Advogados Associados 

Governador do Rio de Janeiro pede a 
inconstitucionalidade da Lei nº 7.621/17
Guaracy Bastos

Visite o novo site da AHERJ

www.aherj.com.br  

Notícias, comunicados, legislação 
e agenda de eventos.
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Entrevista

Marcia Rolim
Subsecretária de Vigilância, 
Fiscalização Sanitária e 
Controle de Zoonoses 
do Município do Rio de 
Janeiro.

“As inspeções serão direcionadas através do risco sanitário”

Desde que assumiu a pasta, no início do ano, Marcia Rolim con-
seguiu identificar uma série de ajustes a serem feitos no órgão muni-
cipal, como o número elevado de indeferimentos de licenciamentos 
on-line, além de uma série de demandas reprimidas. Destaca 
que a equipe de coordenadores é extremamente técnica e espe-
cializada e dá segurança e confiança para realização das ações.  

Marcia Rolim ressalta, nesta entrevista exclusiva ao Correio 
Hospitalar, que as ações são balizadas por normas da Anvisa 
e que estado e município sempre estiveram alinhados neste 
sentido. “ Não acredito que existam alterações significativas 
com a mudança do órgão regulador. O impacto não será gran-
de para quem já está em conformidade com as diretrizes prin-
cipais estabelecidas há algum tempo”, enfatiza.

Uma das metas quando assumiu o cargo foi implementar medi-
das para modernizar e agilizar os serviços da Vigilância Sanitária. Um 
dos resultados mais expressivos que anuncia foi a redução do prazo 
médio de licenciamento dos estabelecimentos de saúde de 50 para 
25 dias. A consequência é que o número de unidades licenciadas 
em 2017 foi de 4.375, enquanto apenas 1.477 em 2016.

Número elevado de indeferimentos 
A principal dificuldade que a Subsecretária tem observado na 
aplicação das normas nos hospitais é o número elevado de inde-
ferimentos no licenciamento online por autodeclaração, devido 
ao alto número de respostas erradas no roteiro de licenciamento. 
“Observamos que muitos dos estabelecimentos que sofreram vá-
rios indeferimentos vinham delegando função de responder ao 
questionário a terceiros. Por se tratar de assunto extremamente 
técnico e especializado, esta tarefa compete ao responsável téc-
nico pelo estabelecimento”, explica, acrescentando que profis-
sionais, como contadores ou gerentes administrativos, não estão 
aptos a responder grande parte das perguntas técnicas de saúde. 

Demandas reprimidas
Quando assumiu a pasta Marcia Rolim revela que se deparou 

com elevado número de demandas reprimidas logo na primeira 
semana de 2017. Os atendimentos às denúncias da central 1746 
estavam bastante acumulados e o número de inspeções por mês 
encontrava-se diminuído em todos os segmentos.

O Sistema Informatizado de Vigilância Sanitária (SIS-
VISA) foi implantado em janeiro de 2016 e a Subsecre-
taria verificou um número muito pequeno de estabeleci-
mentos que estavam em dia com o licenciamento online 
por autodeclaração. 

Um dos casos mais emblemáticos, segundo Márcia Ro-
lim, ocorreu com o segmento de farmácias que dependia do 
licenciamento para seu funcionamento e aquisição de me-
dicamentos, a ponto de acionarem o ministério público, no 
final de 2016, com o intuito de dar celeridade ao processo.

As ações de fiscalização
“Quero que a população e o setor regulado sintam se-

gurança nas ações da Vigilância Sanitária. Nossas inspeções 
serão cada vez mais direcionadas através do risco sanitário”, 
explica Marcia Rolim, reconhecendo que a equipe não pode 
ser onipresente e onipotente nos 150 mil estabelecimentos 
regulados no município do Rio de Janeiro. 

A Subsecretária acredita que os balizamentos dos dados 
obtidos nas ações de fiscalização servirão de base para nor-
tear nossas atividades com foco no risco sanitário. “Desta 
forma não seremos permissivos ou negligentes quanto a 
ocorrência de possíveis agravos à saúde nem tão pouco não 
constituiremos um obstáculo aos empreendedores em nos-
so município, pois sabemos de sua importância para nossa 
economia”, anuncia.

Transparência e publicidade nas ações
“Acredito que ao expor nossas ações estimulamos o setor regula-

do a corrigir possíveis irregularidades antes mesmo de nossas ações”, 
revela Marcia Rolim”, destacando que sua gestão é caracterizada pela 
publicidade e transparência e as atividades de comunicação são extre-
mamente fortes através das mídias sociais, jornais, rádios e TVs. 

Marcia Rolim lembra do trabalho de interlocução com todos 
os setores de atuação da Subsecretaria e que faz questão de re-
ceber pessoalmente todos os líderes de associações, conselhos, 
sindicatos e demais entidades de classe. O objetivo é esclarecer 
dúvidas quanto às ações da pasta.
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É ã =

Medidas para agilizar a Vigilância Sanitária 

Aumento do número de carros para fiscalização de 17 para 55.
Treinamento dos servidores para operar o SISVISA.
Reparo de 30% dos computadores da SUBVISA que se encontravam danificados.
Revisão dos roteiros de inspeção com diminuição significativa do número de perguntas e de documentos escaneados, 
além da revisão das perguntas que geravam maior número de indeferimento.
Palestras e ações educativas para diversos segmentos com o objetivo de orientar a execução do licenciamento online 
por autodeclaração.
Remanejamento das equipes de ponta com concentração de atividades no nível central através da criação de “equipes de 
mutirão” como, por exemplo, equipes especializadas em farmácias, equipes de pronto atendimento de fiscalização para 1746.
Criação de planilhas de acompanhamento de produtividade dos fiscais como forma de monitoramento e identificação 
precoce de possíveis óbices à celeridade das inspeções.

“Quero que, população e o setor regulado, 
sintam segurança nas ações da Vigilância Sanitária.

A Subsecretária Municipal de Saúde de Vigilância Sanitária do Rio, Marcia Rolim, se reuniu 
no dia 8 de junho com o vice-presidente executivo da AHERJ, Marcus Camargo Quintella e o 
secretário geral Leonardo Barberes. O objetivo foi discutir o  papel da Vigilância Sanitária no 
licenciamento e fiscalização de hospitais, clínicas e outros serviços de saúde do município do 
Rio de Janeiro e esclarecer dúvidas. 

No encontro realizado na AHERJ, também participaram o diretor do Hospital Gaffrée e Guin-
le e do Departamento dos Hospitais Universitários e de Ensino da AHERJ, Fernando Ferry, do 
superintendente de Educação e Pesquisa em Vigilância (SMS/RJ), Flávio Garça, da subgerente 
de Radioatividade (SMS/RJ), Vera Lucia Costa de Albuquerque. Na ocasião, Marcus Carmargo 
Quintella propôs a realização de reuniões setoriais para orientar as especialidades como Nefro-
logia, Oftalmologia e outros serviços de hospitais e unidades assistenciais de saúde. 

Vigilância Sanitária 
é tema de reunião 
na AHERJ
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