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A nova CLT que entrará em vigor no dia 11 de novembro  propõe mudanças 
na lógica da relação trabalhista que impactarão diretamente o ambiente de 
negócio, em especial a relação patrão-empregado. Fórum promovido pela 
FBH e AHERJ reuniu diversos especialistas. Páginas 6 a 9

A Reforma Trabalhista 
e os impactos na  
área hospitalar 
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Novembro

III Fórum de Hotelaria Hospitalar do Vale do Paraíba
Data: 24 de novembro de 2017 - 
Local: Hotel Vila Rica Flat - Rua Luiz Euzébio, 74 – Centro – Resende-RJ
Informações:vicepresidencia@sociedadedehotelariaherj.com.br  
www.sociedadedehotelariaherj.com.br 

Curso sobre Cuidados Voltados 
ao Recém-Nascido Portador de Patologia Cirúrgicas
Data: 25 de novembro de 2017 – das 08:30 às 16:30 horas
Local: Auditório da AHERJ
Investimento: Estudantes, Associados ABen/RJ e Associados AHERJ – R$ 60,00 
Profissionais e Não Associados – R$ 80,00
Informações e inscrições: www.aherj.com.br | cursos@aherj.com.br/ (21) 2203-1343

II Workshop sobre Jogos Estratégicos para o Desenvolvimento 
Comportamental: A inovação na Gestão de Pessoas em Serviços de Saúde
Data: 27 de novembro – das 09:00 às 13:00 horas
Maiores Informações: cursos@aherj.com.br/ (21) 2203-1343

2º ENAD Saúde Rio - Encontro de Administração e Direito em Saúde do 
Estado do Rio de Janeiro 
Data: 29 de novembro de 2017 Horário: 10h às 17h.
Local: Auditório Vera Janacopulos da UNIRIO, na Avenida Pasteur 286, Urca 
Informações e inscrições: http://bit.ly/ENAD-Saude-Rio

Dezembro

Fórum sobre Saúde, Fé e Humanização
Data: 02 de dezembro de 2017 – das 09:00 às 13:00 horas
Local: Auditório da AHERJ
Inscrições Gratuitas
Maiores Informações: cursos@aherj.com.br/ (21) 2203-1343

Agenda de cursos e eventos

Baixe aplicativo AHERJ  agora o da  
disponível para  e  Android iOS

Notícias da área da Saúde

Notícias sobre a Saúde Suplementar 
Informações de Eventos e Cursos 
Inscrição para eventos

Área exclusiva para associados

goo.gl/PgcNYHgoo.gl/hr4tDc

Associação de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro
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AHERJ promove campanha de Natal 
para instituição de caridade

Em 2018, o setor da saúde tem 
um encontro marcado em Búzios
Um final de semana de troca de ideias, 
conhecimento e confraternização

Visite o site da entidade e veja como colaborar http://patronato.org.br/site/contato

Reserve já a sua presença 
como participante ou expositor:

Contatos: (21) 2203-1343
E-mail: aherj@aherj.com.br 

Cumprindo a sua função social, a AHERJ está estimulando 
os seus associados a colaborarem com alguma instituição de 
caridade neste Natal. Para isso adotou o Centro Social São 
Vicente, instituição sem fins lucrativos que atua há 50 anos 
no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. 

Empresas que investem em responsabilidade social per-
cebem os reflexos positivos, como valorização de sua ima-
gem, maior fidelidade de consumidores, elevação de sua 
capacidade de recrutar e manter talentos e aumento de sua 
habilidade de adaptação e longevidade.

Ao contribuir com o Centro Social São Vicente sua em-
presa passa a fazer parte do rol de instituições socialmente 
responsáveis, que além de oferecerem uma vida melhor a 
centenas de crianças, constroem uma sólida reputação.

Com o apoio da Federação Brasileira de Hospitais, a AHERJ 
promoverá o 17º Encontro de Hospitais do Estado do Rio de 
Janeiro, em Búzios - RJ, de 13 a 15 de abril, no Ferradura Hotel.

O evento vai reunir diretores de hospitais, empresas e 
dirigentes das principais entidades do setor de saúde suple-
mentar do país, num final de semana de troca de ideias, co-
nhecimento e confraternização. 
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Qualidade hospitalar em debateQualidade hospitalar em debate
ANS e FBH promovem oficina na AHERJ sobre o QUALISS

“Os hospitais precisam se cons-
cientizar de que a melhor forma de 
aumentar o faturamento é investir 
na qualidade dos seus serviços. Com 
mais atributos de qualidade podere-
mos negociar muito melhor com os 
planos de saúde”, observou o dire-
tor da AHERJ, Roberto Vellasco, na 
abertura do terceiro encontro para 
divulgar e debater com os gestores 
dos hospitais e clínicas o Progra-
ma de Qualificação dos Prestadores 
de Serviços na Saúde Suplementar 
(QUALISS), tendo como suporte a 
Resolução Normativa nº 405/2016 
da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS).

O evento aconteceu no dia 25 
de outubro, no auditório da AHERJ. 
A ação é uma parceria entre a Fe-
deração Brasileira de Hospitais 
(FBH) e a ANS.O primeiro encon-
tro foi realizado no dia 13/09, em 
Goiânia-GO, e depois em Belém- 
PA (18/10). Os próximos acontece-
rão em Curitiba (10/11), Belo Ho-
rizonte (22/11) e, por último, em 
Fortaleza (29/11).

No encontro realizado no Rio 
de Janeiro, a gerente-executiva de 
Estímulo à Inovação e Avaliação da 
Qualidade Setorial, Ana Paula Ca-
valcante, apresentou uma análise 
detalhada sobre o que é o QUALISS 
e PM-QUALISS, bem como seus ob-
jetivos, características, etapas e im-
plantação do programa, incluindo 
também o detalhamento dos indi-
cadores utilizados e o Fator de Qua-
lidade. “A ANS quer se aproximar 
cada vez mais dos hospitais para ser 
parceira da qualidade e dos serviços 
ao consumidor final”.

A gerente-executiva explicou que 
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. 

Ana Paula Cavalcante lembra ain-
da que as operadoras de planos de 
saúde são obrigadas a divulgar os 
atributos de qualificação de cada 
prestador que faz parte da sua rede 

assistencial, devendo atualizar periodi-
camente as informações contidas nos 
materiais impressos e eletrônicos. Por 
isso, a ANS construiu um sistema de bus-
ca que facilita a pesquisa por prestador.

O especialista em Regulação da 
ANS, Jorge Pinho, apresentou uma 
visão geral sobre o Padrão de Troca 
de Informações em Saúde Suple-
mentar (TISS), com ênfase no Re-
gistro Eletrônico de Saúde, além de 
estimular uma discussão sobre a qua-
lidade dos dados. 

O diretor da AHERJ, Roberto Vellas-
co, revelou que a Federação Brasileira 
de Hospitais está elaborando um pro-
jeto piloto de qualificação dos hospi-
tais que começará por Goiás. A ideia é 
que em breve as associações regionais 
tenham uma função importante neste 
processo.

Nova proposta para o Fator de 
Qualidade

Ana Paula Cavalcante revelou que 
na última reunião do Comitê Técnico 

Ana Paula Cavalcante da ANS.
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Jorge Pinho, especialista da ANS

 Notícias

de Avaliação da Qualidade Setorial 
(COTAQ), realizado no dia 18 de ou-
tubro deste ano, foi apresentada uma 
nova proposta para o Fator de Quali-
dade. As principais medidas são a ex-
clusão dos percentuais de 85, 100 e 
105% definidos e aplicados ao IPCA, 
mantido como índice de reajuste. As 
operadoras deverão considerar os 
critérios de qualificação dos presta-
dores na remuneração.

A nova proposta apresentada 
pelo COTAQ pretende ainda induzir 
a qualidade através das ações e pro-
gramas de qualificação do setor de 
saúde suplementar e também altera 
a RN 364/2014, retirando o artigo 
que trata do Fator de Qualidade. To-
das essas propostas foram também 
sugeridas em encontros com a par-
ticipação de diversas entidades do 
setor, como é o caso da AHERJ, e 
serão avaliadas pela Diretoria Cole-
giada da ANS.

Cultura da segurança hospitalar

“O hospital, para ser bem quali-
ficado, não precisa ter um aspecto 
de um hotel, mas sim monitorar seus 
indicadores de qualidade e estabe-
lecer protocolos para a segurança 
do paciente”, analisa Ana Paula Ca-
valcante, ao defender uma mudan-
ça na cultura da gestão dos estabe-
lecimentos no país para aumentar o 
número de hospitais qualificados ou 
acreditados, que em sua visão é in-
significante. 

A representante da ANS criti-
ca a pouca adesão às normas de 
segurança, como a exigência da 
Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (ANVISA) através da RDC 
36, de 2013, para que os hospi-
tais tenham Núcleos de Segurança 
e também possam aderir ao No-
tivisa – Sistema informatizado de 
Notificação de Eventos Adversos e 
Queixas técnicas. Além disso, cita 
a Resolução 529, de 2013, do Mi-
nistério da Saúde, que instituiu o 
Programa de Nacional de Seguran-
ça do Paciente (PNSP).

Ana Paula explica que os Núcle-
os de Segurança estabelecidos pela 
ANVISA são os articuladores de toda 
a política de segurança de um hos-
pital. “Os conceitos da cultura de 
segurança do paciente estão todos 
no PNSP. Os hospitais não podem 
se acomodar. Aumentar a seguran-
ça do paciente é o primeiro passo 
para uma melhor qualificação de 
um hospital e a melhora considerá-
vel do desempenho”.

Módulo básico de segurança do 
paciente

A gerente-executiva de Estímulo 
à Inovação e Avaliação da Qualida-
de Setorial, explicou que o programa 
PM QUALISS criado pela ANS pre-

tende estimular o desempenho dos 
hospitais por meio dos indicadores 
de qualidade do QUALISS, criando 
um módulo básico de segurança do 
paciente e com baixo custo. “A es-
trutura precisa ser centralizada no 
paciente, valorizando a segurança. 
A efetividade e a política de qua-
lidade têm que ter o engajamento 
da direção com uma estratégia que 
envolva até a porta do hospital”, 
explica.

Os indicadores do PM QUALISS 
serão monitorados pelos próprios hos-
pitais e a adesão é voluntária, como 
explica a representante da ANS. Em 
breve a instituição lançará um ma-
nual detalhando toda a metodologia 
do programa. “ A maior vantagem é o 
uso dos dados para gestão interna do 
hospital para a melhoria dos cuidados 
aos pacientes”, enfatiza.

Ana Paula destaca que os gastos 
para implantar o relatório de segu-
rança não são significativos, pois é 
possível desenvolver a capacitação 
com os recursos existentes e valo-
rizando o conhecimento dos pró-
prios colaboradores em cada área. 
“Os materiais da ANVISA e do Mi-
nistério das Saúde estão todo dis-
poníveis na Internet. É só começar. 
E a melhor forma é pelo monitora-
mento da cirurgia segura”, explica. 

“Aumentar a 
segurança do paciente 

é o primeiro passo 
para uma melhor 

qualificação de um 
hospital”.
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AHERJ e FBH promovem 
Fórum para discutir a Reforma 
Trabalhista

Marcus Quintella, Armando Amaral, Rogério Marinho, Luiz Aramicy Pinto, Roberto Norris e Guaracy Bastos.

Impactos na Área Hospitalar e em 
Serviços de Saúde foi o tema do Fórum 
sobre a Reforma Trabalhista realizado no 
dia 23 de outubro pela AHERJ e Federa-
ção Brasileira de Hospitais (FBH) no Insti-
tuto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert 
Einstein, no Centro do Rio de Janeiro.

Coordenado pelo vice-presidente 
da AHERJ, Marcus Camargo Quintella, 
o evento teve como expositores o rela-
tor da Reforma Trabalhista na Câmara 
Federal, Rogério Marinho (PSDB-RN) 
e o desembargador do Tribunal do 
Trabalho no Rio de Janeiro, Roberto 
Norris. Os palestrantes abordaram as 
alterações na Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), com a nova lei 
13.467/2017 que entra em vigor em 
11 de novembro deste ano.

Moderado pelo diretor Jurídico 
da AHERJ, Guaracy Bastos, o fó-
rum também contou com a partici-
pação do presidente da Federação 
dos Hospitais e Estabelecimentos de 
Saúde (FEHERJ), Armando Amaral e 
do presidente da FBH, Luiz Aramicy 
Bezerra Pinto, que iniciou o debate 
com a participação de representan-
tes de entidades, gestores, advoga-
dos, profissionais da área de saúde 
e outros setores.

Entre os convidados, o evento re-
cebeu a presença do presidente do 
Sindicato dos Médicos do Rio de Ja-
neiro, Leôncio Feitosa; a diretora de 
Ensino da Associação Brasileira de 
Enfermagem – Seção Rio de Janeiro, 
Sônia Maria Alves;   o secretário-geral 

da AHERJ e  diretor da Associação 
Brasileira dos Centros de Diálises e 
Transplantes (ABCDT), Leonardo Bar-
beres; o presidente do Sindicato das 
Lavanderias e Similares do Rio de Ja-
neiro (SINDILAV), Luiz Fernando Cle-
mente Gonçalves e o secretário geral 
da Confederação Nacional dos Traba-
lhadores de Saúde, Valdirlei Castagna.

O Fórum sobre Reforma Trabalhis-
ta: Impactos na Área Hospitalar e em 
Serviços de Saúde contou com o apoio 
da Federação de Hospitais e Estabele-
cimentos de Saúde do Estado de São 
Paulo (FEHOSP) e da FEHERJ. O patro-
cínio máster foi do Grupo Assim Saú-
de, com a colaboração da Prime Cargo 
e do Instituto Albert Einstein de Ensino 
e Pesquisa.
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Moderador do evento, o diretor 
jurídico da AHERJ, Guaracy Bastos, 
explica que ao contrário da legisla-
ção anterior, que visava primordial-
mente o funcionário, a nova legis-
lação trouxe um equilíbrio entre as 
partes. “Os impactos que as empre-
sas irão sofrer, de início, serão todos 
positivos, pois o contrato de traba-
lho ficou mais flexível”.  

Sócio da MB Advogados, o especia-
lista cita, como exemplo para propor-
cionar uma maior produtividade dos 
funcionários, a possibilidade de con-
tratação sem o controle de jornada de 
trabalho, o fracionamento das férias em 
três períodos e o trabalho da gestante e 
lactante em ambientes insalubres.

Segundo o presidente da Federação 
Brasileira de Hospitais, Luiz Aramicy 
Pinto, ao regulamentar as relações do 
trabalho temporário e a terceirização de 
atividades-meio ou fim, o Brasil dá um 
grande passo para o desenvolvimento e 
o aprimoramento de inúmeras ativida-
des em toda e qualquer empresa.

Relator da Reforma Trabalhista, o 
deputado Federal Rogério Marinho 
analisa que a atual legislação tem mais 
de 70 anos, enquanto o mundo viven-
cia a quarta revolução do emprego. Se-
gundo o Deputado, a nova legislação 
poderá aumentar o PIB em mais de 3% 
nos próximos quatro anos e diminuir 
sensivelmente a taxa de desemprego.

O parlamentar aponta a eficácia 
jurídica na relação dos empregados e 
empregadores em relação à rescisão 

do contrato de trabalho. “ Certamen-
te acabará com as simulações que 
eram necessárias para atender solici-
tações dos empregados para encerrar 
a relação de emprego de forma ami-
gável” acrescenta.

O Deputado explicou que um 
dos temas polêmicos da nova legis-
lação é   a prevalência do negociado 
sobre o legislado. No entanto, ob-
serva que as críticas, sobretudo dos 
sindicatos, não se sustentam em ra-
zão das inúmeras restrições impos-
tas pelo Artigo 611-B, que proíbe 
a flexibilização de diversos direitos 
assegurados aos trabalhadores. "To-
dos os direitos constitucionais estão 
sendo respeitados, conforme esta-
belecidos no artigo 7º da Constitui-
ção Brasileira”, ratifica, criticando 
o ativismo judicial em relação às 
súmulas do TST: "a jurisprudência 
não pode criar direitos que são 
do uso do Legislativo”.

O desembargador do Tribu-
nal do Trabalho no Rio de Ja-
neiro, Roberto Norris explica 
que a reforma trabalhista 
é uma consequência da 
contratualização da Lei. 
O objetivo, na sua opi-
nião, seria apresentar 
respostas às decisões no 
âmbito do Tribunal Supe-
rior do Trabalho. “Tenho 
críticas e elogios. Sou contra 
alguns dispositivos, mas não 
verifiquei nada inconstitucio-
nal e acredito que o Superior 
Tribunal de Justiça (STF) ratifique 

a maior parte dos artigos. Mas quero 
ver na prática como vai funcionar”, ex-
plicou, defendendo, no entanto, as sú-
mulas do STF e TST: “ O mercado quer 
a estabilidade e ela vem da segurança 
estabelecida pelas súmulas”, opina.
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O impacto no setor de saúde 

Na área da saúde, o presidente 
da FBH explica que os colaboradores 
temporários são convocados de acor-
do com as necessidades e as sazo-
nalidades das doenças que assolam 
nosso país, muitas delas sem controle 
sanitário adequado. “Há casos, como 
a internação hospitalar, em que as 
patologias atendidas são as mais di-
versas, e cada paciente necessita de 
um determinado número de profis-
sionais de formação ou especializa-
ção”, destaca, acrescentando que é 
humana e economicamente inviável 
manter um quadro de profissionais 
qualificados ociosos no aguardo de 
uma demanda que não se sabe qual 
será.

Segundo o diretor jurídico da 
AHERJ, Guaracy Bastos, somente era 
previsto pela CLT o contrato de traba-
lho por prazo determinado ou indeter-
minado. Porém, a nova legislação trou-
xe uma nova modalidade de contrato, 
o do trabalho intermitente, que prevê 
a prestação de serviço, com subordina-
ção, onerosidade e pessoalidade. No 
entanto, apresenta uma forma  dife-
rente em sua habitualidade, a exemplo 

de médicos e enfermeiros que traba-
lham em plantões avulsos. 

Nesse aspecto, outro avanço im-
portante, na sua visão, é a possibili-
dade das gestantes trabalharem em 
ambiente insalubre, com algumas 
considerações. Por isso, avalia que as 
gestantes estarão aptas a continuar 
seu trabalho, não sendo necessária a 
contratação de funcionário temporá-
rio para substitui-las.O advogado cita 
também as mudanças na dispensa de 
acordos e convenções coletivas para o 
banco de horas, além da possibilidade 
da jornada de trabalho pactuada entre 
as partes. 

A terceirização

Em relação aos benefícios da ter-
ceirização na área hospitalar, Luiz 
Aramicy Pinto observa que diversas 
atividades de um hospital vêm sendo 
terceirizadas nos últimos anos, como 
segurança, limpeza, alimentação, pa-
tologia clínica, radiologia entre outras. 
“A terceirização de mão de obra, uma 
necessidade mais que clara na atual 
conjuntura econômica está, finalmen-
te, sendo objeto de um tratamento 
correto e contemporâneo. Acredita-

mos que este será um primeiro passo 
na modernização das relações do mer-
cado de trabalho”.

Guaracy Bastos lembra que na legis-
lação anterior não havia previsão legal 
acerca do processo de terceirização, 
sendo que os parâmetros para tal con-
tratação advinham de súmulas e orien-
tações jurisprudenciais. Somente era 
permitida a contratação de atividades-
-meio. Com o projeto da nova Consoli-
dação de Leis Trabalhistas, o diretor ju-
rídico da AHERJ explica que o legislador 
se preocupou em inserir a terceirização. 
“A principal modificação no processo 
de terceirização, é a possibilidade de 
ser contratada a atividade-fim, ou seja, 
os hospitais poderão passar a contratar 
médicos, enfermeiros, através de uma 
empresa terceirizada”.

O assessor jurídico da FEHERJ, 
Oswaldo Munaro, acrescenta que 
através da  Reforma Trabalhista a ter-
ceirização já é uma realidade, não ha-
vendo mais que se falar das limitações 
e penalidades anteriormente aplica-
das com base na Súmula 331 do Ttri-
buna Superior do Trabalho.

“Horas do itinerário”  Quando a empresa fornece o transporte corre risco de pagar horas extras pelo trajeto, 
preferindo não oferecer esse benefício para o trabalhador. Com a nova Lei o tempo despendido até o local de 
trabalho e o retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho.

Fracionamento das Férias   Possibilidade de fracionar o período de férias em 3 vezes. Um dos períodos não pode 
ser inferior a 14 dias. As férias não poderão iniciar em dia que coincida com feriado ou final de semana.

Trabalho da Mulher   Revogação o art. 384 da CLT, que prevê que a mulher terá 15 minutos de parada antes de 
iniciar a hora extra. A mulher gestante ou lactante poderá trabalhar em ambiente insalubre quando um atestado 
médico declarar que não há risco à saúde.

Distrato   Através de acordo, o trabalhador poderá sacar 80% do saldo de FGTS, mas não o seguro desemprego.

Honorários de sucumbência   Sobre aquilo que perder terá de pagar honorários advocatícios à parte contrária, 
assim como já acontece em outros ramos do direito.

Micro e Pequenas Empresas   O valor do depósito recursal será reduzido pela metade. Poderá ser substituído por 
fiança bancária ou seguro garantia judicial.

Compensação de jornada   Possibilidade de acordo tácito ou escrito para compensação dentro do mesmo mês. 
Banco de horas semestral a ser negociado individualmente.

Avanços apontados pelo Deputado Rogério Marinho
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Legalização da jornada de turnos
“O principal avanço foi a legalização da jornada de turnos com escalas de 12 
horas de trabalho seguidas de 36 horas de descanso, pacificando o entendi-
mento de que não haverá acréscimo na hora noturna e nem o pagamento 
de feriados, revitalizando o antigo posicionamento do Tribunal Superior do 
Trabalho que entendia que os feriados, neste tipo de jornada, encontram-
-se satisfatoriamente compensados”, explica o assessor jurídico da FEHERJ, 
Oswaldo Muraro.

Pagamento de horas extras
Um grande avanço da reforma aconteceu em relação à caracterização do 
tempo à disposição do empregador, o que certamente intimidará o ajui-
zamento de milhares de demandas que tinham o objetivo de cobrar o pa-
gamento de horas extras infundadas, como analisa Oswaldo Munaro. “ As 
empresas e seus empregados poderão firmar, através de cláusulas inseridas 
diretamente nos contratos individuais, bancos de horas com compensação no 
período máximo de seis meses”.

A “pejotização” 
Guaracy Bastos explica que a contratação de médicos e enfermeiros através 
de pessoa jurídica pode gerar algumas vantagens para os hospitais, principal-
mente de cunho financeiro, tendo em vista a redução de custos. Além disso, 
destaca a burocracia trabalhista. No entanto, adverte que esse tipo de con-
tratação pode mascarar uma relação de trabalho, o que poderia causar ações 
trabalhistas para o reconhecimento de vínculo empregatício. 

O desembargador do Tribunal do Trabalho RJ, Roberto Norris, denuncia que 
o Governo é o único penalizado pelo que caracteriza como um processo de 
simulação. “Na área de saúde, por exemplo, os médicos querem o melhor 
dos dois mundos: se beneficiar da pessoa jurídica e reivindicar os direitos 
trabalhistas”, contesta. 

Autônomo exclusivo
O assessor Jurídico da FEHERJ acrescenta que a contratação de empresas 
de profissionais visando a prestação de serviços ligados à atividade fim do 
empregador acabou sendo envolvida pela ampliação do conceito de tercei-
rização. Oswaldo Munaro recomenda outra modalidade que também deve 
ser analisada pelas empresas: a figura do autônomo exclusivo. Segundo o 
especialista, mesmo presentes os requisitos da habitualidade, não haverá a 
caracterização do vínculo empregatício, fato que motivava as empresas a op-
tarem em trabalhar com pessoas jurídicas.

Aspectos
principais para 
a área de saúde

“O mundo vivencia a quarta revolução do emprego e a 
atual legislação brasileira tem mais de 70 anos”.

“O Brasil dá um grande passo para o desenvolvimento e o 
aprimoramento de inúmeras empresas”.
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Desde o dia 26 de outubro a ANS dis-
ponibiliza a sua Biblioteca Digital no portal 
da instituição. A ferramenta permite acesso 
ao acervo bibliográfico do órgão regulador, 
beneficiando pesquisadores, estudantes e 
profissionais da saúde. A Biblioteca Digital 
reúne trabalhos acadêmicos, periódicos, 
livros, fotografias, cartilhas, folhetos e víde-
os, entre outros materiais, sobre a saúde 
suplementar e com relevância no setor, 
além das publicações produzidas pela 
ANS. A Biblioteca terá atualização perma-
nente do seu conteúdo, distribuído de for-
ma organizada por título, autor, assunto e 
idioma, entre outras opções de busca.

O projeto teve início internamen-
te, com a transição da biblioteca física 
para a digital, disponível aos servidores 
da Agência através da intranet. Agora, 
nesta disponibilização externa, a re-
guladora espera compartilhar conhe-

cimentos e sua memória institucional. 
“Queremos garantir o acesso gratuito e 
público ao conhecimento gerado pela 
instituição produzido na área de saúde 
suplementar. Nossa intenção é divi-

dir dados, estudos e informações com 
toda a sociedade, contribuindo para a 
universalização da informação”, explica 
Simone Freire, diretora de Gestão Inte-
rina da ANS.

Notícias da Saúde

ANS disponibiliza ao público a sua 
Biblioteca Digital
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A primeira reunião da Comissão de 
Nefrologia, criada pelo Ministério da 
Saúde, foi realizada em 26 de outu-
bro/2017, em Brasília (foto). As entida-
des falaram da necessidade de inclu-
são de novos procedimentos na tabela 
SUS, que não são pagos por APAC, tais 
como solução de icodextrina e PET 
para DP e hemodiálise. 

O primeiro tema a ser discutido foi 
a republicação da portaria nº 389/14, 
que já foi revisada e aprovada pelo 
Ministério da Saúde. De acordo com 
o MS, até o final do mês de novem-
bro a portaria deve ser avaliada pelo 
CONASS e CONASEMS, na reunião 
do Tripartite. Após essa avaliação deve 
sair a publicação.

Foi proposto que a Associação Bra-
sileira de Centros de Diálise e Trans-
plantes - (ABCDT) e a Sociedade Bra-
sileira de Nefrologia (SBN) façam um 
levantamento de todos os procedi-
mentos que não são pagos por APAC. 
Posteriormente, devem fazer um pare-
cer técnico/científico para apresentar 
à Comissão Nacional de Incorporação 
de Tecnologias no SUS – CONITEC, 
provando porque esses procedimentos 

são importantes e precisam estar na 
Tabela SUS e serem pagos por APAC.

Quanto a inclusão de exame de 
imunofluorescência na biopsia renal, 
já está em tramitação na CONITEC, 
junto com a anatomia patológica. 
No final da reunião, ainda foi men-
cionado o reuso de linhas arteriais e 
venosas e a nova RDC da ANVISA, 
que suspende os artigos 26 e 60 da 
RDC Nº 11/14 por mais 120 dias. Se-
gundo o diretor da ABCDT, Leonardo 
Barberes, ficou claro que é necessário 
agendar novas reuniões com o Minis-
tério e ANVISA, para discutir reuso 
zero, equiparação ou realinhamento 
e fonte de financiamento.

 Estiveram presentes a chefe de 
gabinete da Secretaria de Atenção à 
Saúde – SAS, Inez Gadelha; a repre-
sentante do Departamento de Aten-
ção Especializada e Temática – DAET 
Gabriela Reis Gonçalves; os diretores 
da ABCDT Leonardo Barberes, Wag-
ner Barbosa e Carlos Pinho, além 
dos representantes da SBN, Carmen 
Tzanno, Ana Misael e Carlos Miguel 
Riella.

De 23 a 26 de outubro a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
realizou a 3ª Consulta Dirigida so-
bre revisão do regulamento técnico 
para planejamento, programação, 
elaboração e avaliação de projetos 
físicos de estabelecimentos assis-
tenciais de saúde, prevista na RDC 
n° 50/2002.  O evento debateu te-
mas específicos dentro do processo 
de revisão da Resolução à luz das 
novas tecnologias. A consulta diri-
gida é uma oportunidade de ouvir 
especialistas sobre a atual situa-
ção do tema e novas abordagens 
em discussão. Segundo o diretor 
da AHERJ, Leonardo Barberes, um 
Grupo Técnico analisará as suges-
tões de profissionais e entidades 
do setor de saúde para o aprimora-
mento da Legislação apresentadas 
nas três fases de consultas públi-
cas.

O Conselho Federal de Medi-
cina (CFM) publicou o Parecer nº 
38/2017 reconhecendo a cirurgia 
metabólica para o tratamento de 
pacientes portadores de diabe-
tes mellitus tipo 2 (com IMC en-
tre 30kg/m² e 34,9kg/m² ), sem 
resposta ao tratamento clínico 
convencional, como técnica não 
experimental de alto risco e com-
plexidade. O documento atendeu 
consulta do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões em conjunto com a So-
ciedade Brasileira de Cirurgia Bari-
átrica e Metabólica e Colégio Bra-
sileiro de Cirurgia Digestiva.

Notícias da Saúde

ABCDT participou da 
primeira reunião da Comissão 
de Nefrologia do MS

ANVISA 
estuda revisão 
da RDC 50

Parecer do CFM 
sobre cirurgias 
metabólicas para 
diabetes tipo 2
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 A Associação de Hospitais do Estado 
do Rio de Janeiro ajuizou ação junto ao Tri-
bunal de Justiça do RJ pedindo a suspen-
são da Lei Municipal n. º 6.248/2017, de 
autoria do vereador Dr. Gilberto, publica-
da no Diário da Câmara Municipal no dia 
20 de setembro.

No dia 25 de setembro, o Desembar-
gador Relator da Representação de Incons-
titucionalidade, Claudio Brandão de Oli-
veira, da 7ª Câmara Civil do TJ-RJ, acabou 
por deferir o pedido de suspensão cautelar 
emitido pela AHERJ, a fim de suspender a 
eficácia da lei impugnada, diante da sua 
evidente inconstitucionalidade.

O objeto do ato normativo é a proibi-
ção da cobrança de valores para utilização 
de estacionamento de veículos nos hospi-
tais, clínicas e congêneres, no âmbito do 
Município do Rio de Janeiro, para veículos 
de pacientes, acompanhantes e demais 
usuários diretos dos serviços de saúde. A 
norma estabelece, ainda, a aplicação de 
multa aos estabelecimentos pelo descum-
primento da lei.

Segundo o advogado Guaracy Bastos, 
da assessoria jurídica da AHERJ, a lei impug-
nada invade a esfera privada dos hospitais 
e demais prestadores de serviços de saúde 
de maneira indevida, desconsiderando o 
direito de propriedade e de exploração do 
espaço dos estabelecimentos hospitalares. 
“Pode-se verificar, em primeiro lugar vícios 
formais na lei, já que a matéria do ato nor-
mativo invade a competência legislativa 

da União, violando, assim, a Constituição 
da República”, explica o advogado da MB 
Advogados Associados.

Guaracy Bastos acrescenta ainda que 
existem vícios materiais, de maneira que 
a lei municipal fere os princípios da livre 
iniciativa e da livre concorrência, previstos 

tanto na Constituição Federal como na 
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 
o que foi confirmado pela decisão judicial. 
Em sua decisão, o Desembargador afirma 
que não cabe ao judiciário do Rio analisar 
a Constituição Federal, apenas a legislação 
estadual, que garante, no artigo 5º, a pro-
teção à livre iniciativa.

AHERJ obtém liminar que suspende Lei que proibia cobrança 

Notícias Jurídicas

Estacionamento nos hospitais 

FIQUE POR DENTRO – Mediação Privada
“ A Mediação Privada precisa ser mais conhecida dentro das organizações de saúde. No processo judicial (com ou sem mediação) 
os litigantes não têm qualquer autonomia para construir a decisão final. Eles simplesmente transferem a decisão para o Judiciário e 
quem perder terá que aceitá-la e cumprir, custe o que custar. Na mediação privada os litigantes constróem a decisão de comum 
acordo. O mediador atua como um facilitador de diálogos. Usando técnicas de negociação, de mediação e de gestão de conflitos, 
o mediador faz com que as partes escolham aquilo que elas acham que é a melhor alternativa, a partir de uma agenda “positiva” de 
possíveis soluções. As partes só assinarão o Termo de Mediação se concordarem totalmente com o que estiver acordado e escrito. 
Este Termo de Mediação poderá ser homologado pelo Juiz, se as partes quiserem e vale como título extra-judicial.”

Renato Bataglia – Médico e advogado - Presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB/Barra da Tijuca e Membro do Grupo 
de Trabalho sobre Judicialização da Saúde do CREMERJ.
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Inaugurada no dia 2 de julho de 1859, a Santa Casa 
de Misericórdia de Barra Mansa tem um papel importan-
te na região do Sul Fluminense, onde desenvolve suas 
atividades direcionadas à população local e cidades cir-
cunvizinhas. Margeada pela rodovia Presidente Dutra, 
recebe inúmeros pacientes oriundos de acidentes ocor-
ridos nesta rodovia.

A Santa Casa é um hospital de atendimento geral com 
218 leitos, reconhecida como de utilidade pública federal, 
estadual e municipal, fazendo parte da rede de atendimento 
do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto a maternidade, 
além de atender convênios de diversos planos de saúde e 
também clientes particulares

Em março de 2017, o estabelecimento de saúde conse-
guiu o credenciamento estadual para a realização de trans-
plantes de órgãos oculares, como córneas e escleras.

Recursos para a modernização

Para implementar diversas ações para modernização 
do espaço físico e também aquisição de equipamentos, 
o hospital tem procurado interagir com a população e a 
classe política para a obtenção de recursos. Recentemente 
fez uma parceria com a Saae-BM (serviço de água e es-
goto da cidade) para que os moradores possam fazer do-
ações mensais para a entidade através de suas contas de 
consumo de água. O valor será espontâneo, identificado 
na fatura mensal.

O Diretor Administrativo da Santa Casa, Altair da Silva Car-
valho, revela que foram aprovadas emendas parlamentares 

Hospital Associado

Santa Casa de 
Misericórdia de Barra Mansa 
Barra Mansa - RJ

para aquisição de um angiógrafo e outras ainda estão em an-
damento, para a reforma da Central de Material e Esterilização 
(CME), o Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME), a pe-
diatria, a clínica médica, além da reforma do centro cirúrgico. 
Altair Carvalho revela que já estão sendo planejadas as bases 
para a implantação de um programa de certificação.

Serviços
Pronto Socorro Adulto e Infantil • Pronto Socorro 
Ortopédico • Ambulatório de Especialidades 
• Internações Hospitalares (Clínica, Cirúrgica, 
Pediátrica, Obstétrica e Psiquiátrica) • Unidade de 
Tratamento Intensivo e Semi-Intensivo • Unidade 
Coronariana • Unidade Neo-Natal e Unidade 
Pediátrica • Unidade Transfusional • Oncologia • 
Cardiologia Intervencionista • Hemodiálise e Diálise 
Peritonial • Hemonúcleo • Fisioterapia • Saúde 
Auditiva.

Exames
• Centro de Imagens
• Ultrassonografia e radiologia
• Pulsoterapia venosa
• Histeroscopia Diagnóstica e Cirúrgica
• ECG – Eletrocardiograma
• Endoscopia  
• Laboratório de Análises Clínicas e Patológicas
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Rodrigo 
Rodrigues de 
Aguiar
Diretor de 
Desenvolvimento 
Setorial da ANS 

 A meta da sua gestão é a redução dos conflitos

Dentre uma das muitas funções do regulador, está a de 
dialogar com todas as partes interessadas no setor sob re-
gulação, ouvir os pleitos legítimos, colher as contribuições 
da sociedade para, então, tomar decisões fundamentadas e 
legítimas, avalia o diretor  de Desenvolvimento Setorial da 
ANS, Rodrigo Aguiar, em entrevista exclusiva para o Correio 
Hospitalar. “Não se trata de sofrer pressão, mas sim exercer 
o mister regulatório”, complementa.

Com dez anos de experiência na regulação do setor de 
saúde Suplementar dentro da ANS, Rodrigo Aguiar teve a 
oportunidade de desempenhar funções em diferentes dire-
torias da ANS e tratar diretamente de diversos projetos, pro-
postas e ações regulatórias que resultaram, na sua avaliação, 
em relevantes impactos no setor de saúde suplementar. A 
sua posse aconteceu no dia 8 de setembro deste ano.

Rodrigo Rodrigues de Aguiar é servidor da ANS desde 
2007, inicialmente em cargo técnico, tendo sido aprovado 
em novo concurso como especialista em regulação em saú-
de suplementar em 2013. O executivo graduou-se em Direi-
to pela Universidade da Cidade, é pós-graduado em Direito 
Público e está cursando MBA em Gestão de Negócios. O 
diretor concluiu ainda cursos nas áreas de Governança Cor-
porativa em Saúde e Gestão Pública pelo Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa (IBGC) e pela Fundação Dom 
Cabral, respectivamente.

A última diretoria que havia ocupado foi de diretor-ad-
junto de Fiscalização. O exercício do cargo exigiu o geren-
ciamento de um corpo técnico que congrega aproximada-

mente mil colaboradores, cujas atividades são direcionadas 
a coibir práticas irregulares, reverter condutas inapropriadas, 
mediar conflitos e, ao fim, apurar os indícios de infração de 
que tiver ciência, como explica Rodrigo Aguiar.

O responsável pela Diretoria de Desenvolvimento Seto-
rial da ANS (DIDES), revela, nesta entrevista, como pretende 
estimular o cumprimento das normas sobre a contratualiza-
ção por parte dos planos de saúde, além das propostas e 
projetos da sua gestão: “ As normas relativas à contratuali-
zação serão avaliadas sempre contando com a participação 
e colaboração de todos os envolvidos, a fim de se chegar a 
conclusões acerca de sua adequação, efetividade e eficiên-
cia”, explica, acrescentando que o foco da ANS é a redução 
dos conflitos entre as partes contratantes.

Rodrigo Aguiar assinala que está sendo desenvolvido um 
planejamento estratégico da Diretoria de Desenvolvimento 
Setorial, a fim de que, a partir de mecanismos científicos de 
gestão, possa-se identificar as oportunidades de atuação que 
efetivamente contribuam para o desenvolvimento do setor 
de saúde suplementar.

Contratualização: cumprimento das normas 

“O tema contratualização será revisitado a partir da 
elaboração de uma análise de impacto regulatório a fim 
de mensurar, através de dados, os resultados obtidos com 
a regulação vigente”, explica Rodrigo Aguiar. No entanto, 
acrescenta que a constante revisão de seu arcabouço regula-
tório é uma função primordial para o bom desempenho da 
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Temas que serão tratados em breve pela DIDES

“A constante revisão de seu arcabouço 
regulatório é uma função primordial para o bom 
desempenho da atividade regulatória”.

Conclusão do Grupo de Trabalho e definição da medida regulatória a ser implementada sobre mecanismos finan-
ceiros de regulação;
Aprofundamento de estudos e análise de impacto regulatório da normatização sobre contratualização entre ope-
radoras e prestadores de serviços;
Aprimoramento dos programas de qualificação das operadoras e qualificação de prestadores;
Desenvolvimento de ferramentas que permitam a extração de informações qualificadas do repositório do padrão 
de troca de informações na saúde suplementar – TISS;
Integração entre os projetos especiais de modelos assistenciais (Parto Adequado, Oncorede, Idoso Bem Cuidado, 
segurança do paciente, etc.), visando à indução de modelos de atenção à saúde integrais, melhor organizados e 
não fragmentados.

atividade regulatória. E complementa “por esta razão, espe-
cialmente em um tema tão relevante e sensível como este, a 
avaliação da agência reguladora precisa ser dinâmica, acom-
panhando os movimentos mercadológicos”.

No entanto, o diretor do DIDES salienta que não signifi-
ca, porém, que haverá necessariamente alteração nas regras 
atualmente vigentes. Em sua avaliação, a conclusão pode ser 
a manutenção das regras atuais, apenas com ajustes em sua 
operacionalização; a alteração pontual das regras, para apri-
morar a operacionalização; a reformulação das regras, alte-
rando substancialmente o ambiente regulado; ou outra medi-
da amparada em critérios técnicos.

As propostas da DIDES

O diretor do Departamento de Desenvolvimento 
Setorial da ANS revela que pretende concentrar esfor-
ços no incremento de eficiência no setor, com redu-
ção de desperdícios e melhor alocação dos recursos 
disponíveis. “ Pretendo manter diálogo aberto e cons-
tante com todos os gestores da saúde suplementar, a 
fim de ouvir os pleitos e buscar o atendimento daque-
les considerados legítimos, sempre contando com a 
participação social, bem como, principalmente, com a 
qualificada equipe técnica que compõe esta diretoria 
da ANS.

Visite o site da AHERJ

www.aherj.com.br  

Notícias, comunicados, legislação 
e agenda de eventos.
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