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A Lei 9656 vai completar 20 anos em 2018 e uma 
série de discussões estão acontecendo para alterar 
a legislação e estimular a criação de planos de 
saúde mais acessíveis à população, como é o caso 
do incentivo do Ministério da Saúde. Acompanhe 
a opinião dos especialistas. Páginas 6 a 10
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Regados a boa música do Grupo Jazz Brasília, represen-
tantes da Saúde, deputados, senadores e grandes jornalistas se 
reuniram na noite do dia 7 de novembro, no Unique Palace, 
para um jantar especial de divulgação dos vencedores da 3ª 
edição do Prêmio Synapsis FBH de Jornalismo. A premiação é 
um reconhecimento da Federação Brasileira de Hospitais (FBH) 
a jornalistas de todo o país que, através de reportagens, se de-
dicaram a aumentar a qualidade dos serviços de saúde do país. 

Dos 130 inscritos no Prêmio Synapsis, apenas quatro de cada 
categoria - Impresso, Internet, Tv e Rádio - foram escolhidos por 
apresentarem as melhores reflexões, soluções e referências que 
possam ser aplicadas na melhoria do setor. São eles: Cristiane 
Segatto, da Revista Época; Fabiana Cambricoli, do Portal Estadão; 
Aline Beckstein, da Tv Brasil São Paulo; e Isabela Zumba, da Rá-
dio Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Há 18 anos surgia no Brasil a 
ONA (Organização Nacional de 
Acreditação), primeira acreditadora 
com uma metodologia desenvolvida 
para ser adotada de Norte a Sul do 

País. Com o objetivo de homenagear 
àqueles que foram peças fundamen-
tais na constituição desta história, 
a ONA presenteou com uma placa 
comemorativa seu fundador, Dr. 

Luiz Plínio Moraes de Toledo (1942 
- 2015), por meio de sua esposa, Sil-
via Takeshita de Toledo e seu filho, 
Francisco Alves Correa de Toledo. 
Também receberam a homenagem 
as 14 primeiras organizações acre-
ditadas em excelência presentes na 
cerimônia, que ainda mantêm o selo 
de acreditação. O evento aconteceu 
no dia 6 de dezembro, no espaço 
Gourmet Seguros Unimed – Roof-
top, em São Paulo.

De acordo com Allgayer, eles fo-
ram fundamentais para que a ONA 
chegasse nesse ponto de maturida-
de em que se encontra. “Luiz Plínio 
Moraes de Toledo, fundador da ONA 
e principal incentivador do Sistema 
Brasileiro de Acreditação, deve ser 
sempre lembrado por sua luta e em-
penho pela melhoria da qualidade no 
setor de saúde no Brasil”, destacou.

Prêmio Synapsis - FBH premia 
reportagens sobre a Saúde do país

ONA homenageia seu fundador 

Notícias da FBH 
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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 especialmente às exigências das 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 através 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



6

A Lei 9656, que trouxe a regulamentação sobre o Setor de Saúde Suplemen-
tar, vai completar 20 anos em 2018, ao mesmo tempo em que o Sistema Único 
de Saúde (SUS) chegará às três décadas de vigência no país.  Atualmente, uma 
série de discussões estão acontecendo na Câmara de Deputados para alterar 
a legislação. Além disso, o Ministério da Saúde está incentivando os planos de 
saúde a lançar produtos mais acessíveis à população. Acompanhe, nessa edi-
ção, a opinião dos especialistas e dirigentes do setor. 

Mudanças na legislação 
movimentam o setor

Saúde Suplementar Sustentável

Capa



7Nº 138 • Nov./Dez. 2017

Ministério da Saúde incentiva plano de saúde popular 

 A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), em reunião realizada no dia 12 de se-
tembro, concluiu o relatório do grupo de trabalho criado 
para tratar de proposta de planos acessíveis encaminhada 
em janeiro pelo Ministério da Saúde.

O Ministro Ricardo Barros, em entrevista exclusiva ao 
Correio Hospitalar, afirmou que o relatório da ANS demons-
tra que os Planos Acessíveis podem ser implementados pelo 
mercado, sendo de livre escolha do consumidor optar pela 
adesão. "Tratam-se se ações previstas em resoluções e práticas 
do mercado. As propostas estão abertas para as empresas de 
planos de saúde fazerem a oferta. Não existe um prazo, nem 
um formato. Apenas precisa existir uma regra para que esses 
planos sejam ofertados no mercado”, explicou, salientando 
que a ANS deve garantir a qualidade desses produtos”.

Prazo para implantação

O Ministro lembra que o plano de saúde é um servi-
ço que os usuários contratam livremente e podem pedir 
o desligamento quando desejarem. “Não há nada que o 
Governo possa fazer nesse sentido. O governo só faz a fis-
calização. Se você tem um plano, uma cobertura e o plano 
não dá a cobertura, você procura os órgãos de Defesa do 
Consumidor ou a ANS para reivindicar o seu direito”, expli-
ca, assinalando que o Ministério da Saúde não tem nenhu-
ma atuação sobre os planos de saúde, somente incentiva 
que as pessoas tenham acesso ao serviço, para que elas não 
disputem o atendimento no SUS.

Na minuta encaminhada pelo Ministério da Saúde à 
ANS existem três modalidades: Plano Simplificado, Plano 
Ambulatorial + Hospitalar e Plano em Regime Misto de 
Pagamento. O ministro Ricardo Barros revela que essas su-
gestões surgiram através das comissões com representantes 
da defesa do consumidor, usuários, prestadores de serviços 
e hospitais. Em seguida, todos os grupos foram chamados 
pela ANS para discutir a implementação dos Planos de Saú-
de Acessíveis. 

Retomar número de usuários

Na visão do Ministro, os Planos Acessíveis têm uma 
função muito importante, que é retomar para a cober-
tura de planos de saúde os três milhões de brasileiros 
que perderam emprego com a crise econômica e, con-
sequentemente, o plano de saúde. “Essas pessoas que-
rem voltar a ter uma cobertura de planos de saúde e 
nós desejamos proporcionar isso a elas. Evidentemente, 
existem questões ideológicas, mas todos que puderem 
financiar a saúde tiram a pressão sobre o SUS, principal-
mente as filas de cirurgias”. 

A visão dos prestadores de serviços 

Na visão do diretor de convênios da AHERJ, Roberto 
Vellasco, qualquer plano que não ofereça internação hos-
pitalar nunca será adequado.  Se os planos mais popula-
res forem adotados acredita que aumentarão os casos de 
judicialização no setor, destacando que o projeto só trará 
impacto para os hospitais nos atendimentos em casos de 
urgência e emergência. 

O vice-presidente da Federação Brasileira de Hos- 
pitais, Eduardo de Oliveira, lembrou que  nas audiên-
cias públicas promovidas pela ANS a posição  da  FBH 
foi sempre a de apoiar as iniciativas que possam dar um 
plano mais acessível à população. Porém, afirma que 
o Ministro da Saúde cometeu um engano ao retirar da 
proposta original a internação e contemplar só a par-
te ambulatorial. “ Dessa forma não atende a ninguém. 
Precisa cobrir internações básicas como pediatria e clí-
nica médica. Os procedimentos mais complexos seriam 
realizados pelo SUS”.

O projeto do MS implica no controle de algumas pa-
tologias e teria um rol de procedimentos específico, pois 
não haveria a possibilidade de contemplar uma cobertu-
ra total, opina Eduardo de Oliveira. “Pode ter a adesão 

das operadoras e hospitais de pequeno e médio porte sem 
contemplar todo o rol. Isso seria benéfico para todos e 
principalmente para o cidadão brasileiro”, explica, adver-
tindo, no entanto que deve haver a diminuição de carga 
fiscal para esse projeto. 

O vice-presidente da FBH lembra que a ANS não deseja 
fazer qualquer alteração no rol de procedimentos por uma 
questão ideológica, já que é contra a ideia de um sistema 
de saúde suplementar complementar ao SUS. “Não existem 
dois sistemas, o público e o privado. Isso é totalmente ilegal, 
pois a nossa legislação não fala disso. O usuário de plano de 
saúde não perde direito ao SUS. É mais um motivo para a 
existência de um plano de saúde popular”, complementa, 
destacando que mais de 50% do volume de serviços do SUS 
é realizado pela iniciativa privada. 

 “Os Planos Acessíveis têm a função de retomar para a cobertura dos 
planos de saúde brasileiros os que perderam emprego com a crise 

Capa
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A visão das operadoras 

A Federação Nacional de Saúde Suplementar (Fe-
naSaúde), esclarece em nota que um mesmo produto 
que contemple mecanismos como atendimento hierar-
quizado, médico generalista, coparticipação e cobertu-
ra regionalizada deve vir acompanhado de uma regu-
lamentação específica. Nesse caso, a entidade revela 
que apresentou proposta de um plano semelhante, com 
uma estimativa de redução de custos na faixa de 20%, 
caso todos os itens elencados sejam respeitados na for-
matação de um produto único. 

Segundo a FenaSaúde, o relatório da ANS apontou 
que diversos desses mecanismos apresentados já são 
comercializados, e destaca que é preciso que essas 
regras estejam organizadas em um mesmo produto. 
O objetivo é dar racionalidade e transparência na re-
lação entre consumidores, prestadores de serviço e 
operadoras, estimulando a concorrência e a aquisi-
ção do plano. 

A entidade cita como  exemplo a rede hierarquiza-
da com médico generalista, que poderá promover uma 
assistência à saúde mais racional e, consequentemente, 
reduzir desperdícios e custos, mas que pode ser en-
carada também como restrição de acesso. Por isso, a 
FenaSaúde adverte que as condições devem ficar claras 
para quem vier a contratar esse produto.

Participação dos consumidores

Na avaliação do presidente da Associação Brasileira de 
Planos de Saúde - regional RJ (Abramge-RJ), Sérgio Vieira, 
a proposta de Planos Acessíveis foi discutida em vários mo-
mentos. No entanto, observou que todos os presentes eram 
beneficiários de planos de saúde. “Considerando que nossa 
proposta não é tirar nenhum procedimento do que já está 
regulamentado, mas sim viabilizar o acesso de uma parcela 
da população desfavorecida, entendemos que toda discussão 
teria que ter opinião dos consumidores que não têm planos 
de saúde e enfrentam todas as dificuldades do serviço públi-
co”, lembra.

A proposta da Abramge-RJ consiste em um rol de 
procedimentos subsegmentado, mas que viabilizasse 
um atendimento primário técnico, ético e resolutivo 
para inúmeras doenças, tais como hipertensão arte-
rial, diabetes e dislipidemias, que são as doenças com 
maiores índices de morbidade. Sergio Vieira explica 
que esse rol contemplaria todos os procedimentos pre-
ventivos e, certamente, diminuiria os milhares de ca-
sos de cânceres.

Também acredita que o resgate dos investimentos 
privados em saúde nas médias cidades será outro item 
de extrema importância num Plano Acessível, já que 
com um menor risco de desvios, por doenças de alto 
custo, haverá maior oferta de produtos.

O ex-presidente do Sindicatos de Hospitais do Rio de Janeiro, Josier 
Villar, lembra que a Constituição de 1988 garantiu a integralidade e a 
universalidade para todos os brasileiros. “A universalidade estou de acor-
do. O problema é a integralidade. Eu não posso oferecer tudo a todo 
mundo e a qualquer hora porque não tem dinheiro para pagar essa con-
ta. E esse problema é agravado pela judicialização e aí você sobrecarrega 
o sistema”.

 Josier Villar lembra que o setor vive um momento de crise de 
financiamento, pois falta dinheiro para o custeio para todas as despesas 
que o setor gera e propõe a desconstrução do modelo atual. “ Está na 
hora de mudar a governança do modelo. Vamos preservar o que é públi-
co e privado, mas integrá-los com tecnologia e capacitando as pessoas”.

Por isso, o dirigente defende a criação de um sistema nacional de 
saúde que congregasse o SUS e o Sistema de Saúde Suplementar. “Tudo 
isso ficaria dentro desse grande guarda-chuva e se complementariam. 
Não podemos ficar nessa guerra do público contra o privado. Temos que 
fazer parte de um mesmo sistema que se complementa, se ajuda. Para 
isso é preciso integrar as informações”, ensina.

O desafio da
integralidade e
universalidade
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A Comissão Especial dos Planos de Saúde da Câmara Fe-
deral votará em breve o relatório final do Deputado Rogério 
Marinho (PSDB-RN) sobre o Projeto de Lei 7419/2006, do 
Senado Federal, que tramita em conjunto com outros 151 
propondo uma série de mudanças na Lei 9656, de 1998. 

A Comissão foi criada em dezembro de 2016 e debateu 
os temas em 12 reuniões que tiveram a participação de diver-
sos segmentos relacionados à saúde suplementar para expor 
as demandas e apresentar sugestões. No dia 18 de outubro 
a Comissão reuniu-se para a leitura do parecer do relator e 
também receber as sugestões de seus membros. A votação 
para aprovação do relatório estava marcada para o dia 13 de 
dezembro mas teve que ser adiada para o início de 2018.

Segundo o deputado Rogério Marinho, entre inúmeras altera-
ções propostas, o seu relatório traz a possibilidade de portabilidade 
de planos a qualquer tempo. Hoje, só é permitido mudar de plano 
uma vez ao ano, na data de aniversário do contrato. “Hoje a porta-
bilidade do plano de saúde acontece uma vez por ano por ocasião 
do aniversário e nós vamos fazer com que ela seja parecida com o 
que ocorre hoje com as operadoras de telefonia. Então, é evidente 
que as operadoras vão tratar melhor o seu cliente para evitar que 
eles migrem para um outro plano se não se sentirem satisfeitos no 
plano em que se encontram”, explica.

O relatório prevê ainda que as operadoras dos planos de-
verão cobrir consultas médicas, em número ilimitado, em clí-
nicas básicas e especializadas, de caráter preventivo ou cura-
tivo e cobrir vacinas solicitadas pelo médico assistentes, desde 
que devidamente registradas pela autoridade sanitária.

Atualmente, os planos individuais têm reajustes controla-
dos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e não 
podem ser cancelados pelas operadoras. Já os planos coletivos 
têm reajuste negociado entre as partes e podem ser cance-
lados pela operadora, em casos de desequilíbrio financeiro, 
sem interferência da ANS.

A ideia, segundo o relator, é evitar a formação do "falso 
coletivo" para fugir à fiscalização da agência. “O falso coletivo 

é um desserviço à sociedade, em especial, aos beneficiários, 
que ficam numa posição muito frágil”. Ele citou exemplo de 
rescisão unilateral do contrato por parte da empresa em casos 
de doenças graves que demandem maior aporte de recursos. 

O texto também assegura cobertura a acompanhante de 
idoso, de parturiente e de pessoa com deficiência; permite a 
inscrição, como dependente, de filho em processo de adoção 
ou de menor sob guarda; e prevê o direito à reparação por 
atos cirúrgicos realizados com a cobertura do plano de saúde.

Para sair da carência, o beneficiário deverá estar adim-
plente com a operadora de origem e com o contrato em vigor. 
O plano de destino deve ter igual preço ou inferior ao plano 
de origem e não pode estar com registro em situação "ativo 
com comercialização suspensa ou cancelado".

Segundo o deputado Robério Marinho, um dos objetivos 
das mudanças é reduzir o custo das contraprestações para 
o beneficiário e acabar com fraudes registradas atualmente. 
Entre as propostas com esse propósito está a divulgação obri-
gatória, nos sites das operadoras, dos valores pagos pelas con-
sultas e procedimentos contratados. 

Câmara dos Deputados 
discute alterações na Lei 9656

“O relatório traz a possibilidade de portabilidade 
de planos a qualquer tempo”.

Capa
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A obesidade é uma doença crônica cujo avanço tem se 
dado de forma acelerada em todo o mundo nos últimos anos. 
No Brasil, a situação não é diferente. De acordo com dados 
da pesquisa Vigitel Brasil 2016 da Saúde Suplementar, mais de 
50% da população adulta está acima do peso, na faixa de ex-
cesso de peso e obesidade. Com o intuito de analisar a ques-
tão sob o ponto de vista das possibilidades de ação no setor 
da saúde privada, a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) elaborou o “Manual de Diretrizes para o Enfrentamento 
da Obesidade na Saúde Suplementar Brasileira”.

O estudo foi lançado durante o “Seminário de Enfrenta-
mento da Obesidade e Excesso de Peso na Saúde Suplemen-
tar”, no Rio de Janeiro, para 100 representantes de entida-
des de saúde, operadoras e prestadores de serviços. É fruto 
do trabalho do Grupo Multidisciplinar para Enfrentamento 
da Obesidade, criado pela ANS com o objetivo de promo-
ver melhorias e incentivos na atenção à saúde relacionada à 
prevenção e ao combate da obesidade entre beneficiários de 
planos de saúde.

Composto por pesquisadores, técnicos da ANS e repre-
sentantes de entidades da área da saúde, o Grupo realizou 
diversas reuniões ao longo de 2017 no esforço conjunto de 
sistematizar diretrizes pautadas em estudos científicos, publi-
cados no Brasil e no exterior, que apontem para a integração 
entre procedimentos de prevenção e cuidado da obesidade.

Os hospitais brasileiros passarão a ser avaliados de 
acordo com as regras contidas no Manual de Vistoria e 
Fiscalização da Medicina no Brasil, atualizado pela Re-
solução nº 2.153/16, do Conselho Federal de Medicina 
(CFM). Assim como já ocorria em consultórios e Unida-
des Básicas de Saúde (UBS), o documento contempla, 
além de hospitais gerais, critérios para comunidades te-
rapêuticas, hospitais psiquiátricos, hemocentros, ban-
cos de leite e centros de tratamentos de queimados. Al-
guns roteiros já existentes também sofreram alterações.

Na parte destinada aos hospitais, o Manual de Vis-
toria e Fiscalização divide os estabelecimentos pelo 
número de leitos (de 50 até 150) e por complexidade 
(média, alta e média e alta). A norma também pede 
informações de cada estabelecimento: se é público ou 
privado; se tem referência para remoção hospitalar; se 

possui gerador de energia, centros cirúrgicos, laborató-
rios de análises clínicas e serviços de radiologia, entre 
outros, assim como se mantém comissões, como a de 
ética e para controle de infecções, e oferece aos pa-
cientes Unidades de Terapia Intensiva.

A vistoria passa a avaliar também se o hospital tem, 
em número suficiente, carrinhos de emergência com 
desfibrilador, oxímetro, aspirador de secreção, ressusci-
tadores manuais e outros itens.  Segundo o site do CFM, 
as sugestões da entidade tiveram o objetivo de adequar 
as normas ao que está previsto na Resolução CFM nº 
2.156/16, que estabelece critérios para admissão e alta 
nas UTIs, e na Resolução nº 7/2010, do Ministério da 
Saúde e da Agência Nacional de Vigilância em Saúde 
(Anvisa), que dispõe sobre os requisitos mínimos de 
funcionamento dessas unidades.

Notícias da Saúde

ANS lança Manual de Diretrizes 
para o Enfrentamento da Obesidade

Manual de Vistoria e Fiscalização da Medicina 
atualiza regras e inclui novas instituições de saúde
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A diretoria da Federação Brasileira de Hospitais (FBH) esteve 
presente no dia 27 de novembro, na Agência Nacional de Saú-
de (ANS), no Rio de Janeiro, para apresentar como funcionará 
o departamento de Qualificação e a metodologia utilizada. A 
entidade colocou-se à disposição para atender como entidade 
gestora de qualificação, junto à ANS. Durante a reunião, a Fe-
deração, através dos seus representantes, abordou o tema sobre 
redimensionamento da rede hospitalar e discutiu modelos de re-
muneração, sugerindo a construção de um fórum de discussões 
para encontrar soluções sobre o assunto.

Segundo Roberto Vellasco, apesar da FBH ter cumprido 
todas as exigências da ANS para ser uma entidade gestora do 
programa Qualiss, até o momento não conseguiu a aprovação 
necessária para o desenvolvimento inicial da atividade. De acor-
do com o projeto da FBH o projeto piloto será em Goiás, apro-
veitando a experiência da Associação de Hospitais do Estado de 
Goiás (AHEG) na implantação de um programa de qualificação 
dos hospitais entre seus associados.

    
Participaram da reunião pela ANS o diretor de Desenvolvi-

mento Setorial, Rodrigo Rodrigues de Aguiar; a gerente-executi-
va de Estímulo à Qualidade Setorial, Ana Paula Cavalcante e Da-
niel Meirelles Fernandes. A FBH foi representada pelo diretor de 

Convênios da AHERJ, Roberto Vellasco, o secretário geral Adel-
vânio Francisco Morato e  o superintendente Luiz Fernando Silva.

O Departamento de Qualificação foi criado pela Portaria 
FBH n. º 001, de 08 de fevereiro de 2017, em consonância com 
a Resolução Normativa RN 405/2016 da Agência Nacional de 
Saúde - ANS, que dispõe sobre o Programa de Qualificação dos 
Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar – QUALISS. Esse 
programa consiste no estabelecimento de atributos de qualifica-
ção relevantes para o aprimoramento da qualidade assistencial 
oferecida pelos prestadores de serviços na saúde suplementar.

Em conjunto com a Sociedade Brasileira de Nefrologia 
(SBN) e com a presença da indústria de materiais e insumos 
de diálise, a ABCDT participou de uma reunião com o se-
cretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Fran-
cisco de Assis Figueiredo e com a chefe de gabinete da SAS, 
Maria Inez Gadelha, no dia 28 de novembro, para tratar de 
medidas que visem a expansão da diálise peritoneal, já que 
a terapia atingiu pontos críticos de prevalência. A primeira 
medida para atingir este objetivo, segundo os participantes, 
é o realinhamento dos valores pagos pelo SUS aos presta-
dores de serviços, tanto às clínicas, como à indústria.

Outros temas e propostas como a bitributação e 
a regionalização dos preços foram apresentados. No 
entanto, segundo o MS seriam necessárias medidas 
que não são passíveis de implantação a curto e mé-
dio prazo. A SAS manifestou a necessidade de se 
estabelecer metas a serem atingidas. Além disso, a 
ABCDT se propôs de consultar, em reunião próxima, 
os gestores municipais e estaduais para verificar al-
guma forma de participação destas instâncias neste 
eventual aumento.

Qualidade

FBH apresenta seu departamento de 
Qualificação e propõe estratégias junto à ANS

ABCDT reivindica ao MS 
expansão da diálise peritoneal 



12 Jurídico

 Em 26 de setembro de 2017, a juíza Marciane Bonzanini, da 1ª Vara Federal de Porto Alegre, proferiu sentença de-
terminando que a União edite ato normativo proibindo que as instituições privadas adotem recepções e salas de espera 
diferenciadas para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos convênios ou particulares. 

Determinada ação foi ingressada pelo Ministério Público Federal (MPF) - Ação Civil Pública nº 5062745-
31.2014.4.04.7100/RS. - contra a União, sob a alegação de que os espaços determinados nas entidades hospitalares 
seriam discriminatórios e inconstitucionais. Deste modo, o MPF defendeu a ideia de que a portaria do Ministério da 
Saúde responsável pelas participações destas instituições no SUS não estipula a obrigação de igualdade entre pacientes 
do sistema único quanto aos demais.

Segundo a União, em sua defesa, já existem normas e regramentos para banir qualquer ato discriminatório que viole 
a dignidade da pessoa humana. Além disso, afirmou que está diante de instituições privadas, que possuem o seu próprio 
modo de gestão e atividade econômica livre. Por fim, reconhece que dentro dos próprios planos de saúde privados há 
distinção 

A referida magistrada entendeu ser necessária expressa manifestação proibitiva de delimitação de espaço, sob o en-
tendimento de que “o desatendimento na prática, dessa determinação que resulta do ordenamento jurídico faz com que 
se conclua pela necessidade de edição de norma regulamentadora, complementando a Portaria GM/MS nº 1.034/2010”, 
devendo o estado zelar pela efetiva igualdade no atendimento dos usuários do SUS.

Nessa lógica, aguardemos a conclusão da ação, uma vez que os argumentos de ambas as partes possuem solidez, já 
que a União suscitou a necessidade de se respeitar o negócio jurídico perfeito em vigor.

Ação de inconstitucionalidade contra Lei do Estado do RJ
 A AHERJ, através escritório MB Advogados, ajuizou representação de inconstitucionalidade, em face da Lei Estadual n.º 

7.797/2017 que, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ e sancionada pelo Governador 
do Estado do Rio de Janeiro,  instituiu a obrigatoriedade da divulgação, por clínicas e hospitais em funcionamento no Es-
tado do Rio de Janeiro, das informações profissionais e curriculares de médicos que exercem atividades nesses locais, com 
vistas à sua identificação pelos pacientes. Os advogados fundamentaram a argumentação baseados nos artigos 282 e 283 
do Código de Processo Civil e art. 5º, LXIX, da Constituição e Lei nº 12.016/09.

RECEPÇAO

Justiça Federal determina que hospitais não podem ter recepções 
distintas para pacientes do SUS, conveniados e particulares
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Inaugurado há quase três décadas, o Hospital Unimed 
(HU) foi criado com o propósito de ampliar a oferta de traba-
lho para o médico cooperado e combater as dificuldades de 
negociações dos serviços hospitalares que enfrentava com a 
rede credenciada.  Entre consultas, internações e cirurgias, são 
cerca de 80 mil atendimentos ao ano, exclusivos para os clien-
tes Unimed Petrópolis e das cooperativas de outras regiões.

Em 2016 o hospital recebeu o Selo ONA e tornou-se o primei-
ro e único na Região Serrana a ser certificado pela Organização 
Nacional de Acreditação. Além disso, inaugurou o conceito de ver-
ticalização no Sistema Unimed fluminense com a construção da 
primeira unidade hospitalar no estado e a sétima em nível nacio-
nal. Integrou-se ao Programa Farol de Indicadores de Saúde e pas-
sou a ter monitoradas a assistência e suas rotinas administrativas. 

No que se refere à prestação de serviços médicos, o HU é 
um hospital geral especializado em alta complexidade, referên-
cia em gravidez de risco, banco de leite humano, cirurgia ba-
riátrica, cirurgia vascular, microcirurgia da mão, neurocirurgia, 
cirurgia ortopédica de coluna, próteses, fixadores e enxertos.

 Inspirado pelo DNA de cuidado com as pessoas, todo 
esforço é direcionado ao atendimento humanizado, com 
demanda de 99,9% percebida na emergência e na relação 
de segurança assistencial entre operadora de planos de saú-
de e seus clientes, informa a direção do hospital.  

Ao analisar o diferencial em relação à concorrência, o diretor 
geral, Alexandre Brêtas, explica que ter a cooperativa com hospi-
tal próprio  proporciona a gestão direta na prestação dos serviços 
de saúde, a geração de trabalho para o médico e acrescenta a 
melhora no relacionamento com os clientes e funcionários. “São 
características importantes para manter uma marca forte, ter 
maior regulação da sinistralidade e a confiança do cliente”. 

Visão estratégica desde o início 

A história do HU começa no ano de 1967 quando um gru-
po de médicos compram parte de uma antiga casa de repouso 
e a transformam na Casa de Saúde e Maternidade São Lucas. 
Em janeiro de 1990, a Unimed Petrópolis adquire a maternida-
de e a converte em uma unidade hospitalar ainda maior, com 
laboratório de análises clínicas, UTI e centro cirúrgico. 

Com visão estratégica e atentos ao que preconiza o 
mercado, o HU passa a aderir aos programas de qualida-
de e estrutura seu modelo de gestão com base no desen-
volvimento de parcerias, amplia seus serviços e inaugura o 
Centro de Diagnóstico por Imagem e passa a oferecer eco-
cardiografia, cardiotocografia radiologia, ultrassonografia e 
tomografia computadorizada. 

Focado em gestão, qualidade e processos, o Hospital Uni-
med criou a primeira ouvidoria entre hospitais - com o apoio 
da Federação das Unimeds do Estado do Rio de Janeiro – e o 
Grupo de Recursos Próprios do Sistema Unimed, hoje incor-
porado ao departamento de Custos Assistenciais estadual. Em 
2011, incentivou a criação da Sociedade de Hotelaria Hospi-
talar do Estado do Rio de Janeiro e fundou, em Petrópolis, a 
primeira equipe multidisciplinar para cuidados paliativos.

Em 2017 investiu em obras de ampliação de leitos na 
UTI Pós-cirúrgico; reforma das acomodações de internação; 
adequação dos leitos de isolamento nas unidades abertas e 
UTI; manutenção geral da estrutura hospitalar e contratação 
do plano diretor para obras e ampliações do hospital que 
acontecerá no próximo ano.

Hospital Unimed
Petrópolis - RJ

Número de leitos: 94
- Internações clínica, cirúrgica, pediátrica e obstetrícia: 74
- UTI: 20 (10 para adulto, 4 para neonatal, 4 para pós-cirúrgica 
e 2 para pediatria).
Pronto atendimento 24 horas: clínica médica, pediatria, gine-
cologia e obstetrícia e ortopedia.
Serviços: raios X, ultrassonografia e tomografia, laboratório de 
análises clínicas, fisioterapia, psicologia hospitalar, fonoaudio-
logia, endoscopia, hemodiálise e unidade transfusional para 
pacientes internados.
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Josier Villar
Diretor-presidente 
do IBKL
 

“Os hospitais 
precisam se 
transformar em 
instituições 
educacionais”

Uma das motivações atuais do médico e empresário do se-
tor de saúde Josier Villar é o trabalho à frente do IBKL, uma 
instituição focada na geração de soluções educacionais para ca-
pacitação de profissionais de saúde. Sócio também da empresa 
de medicina domiciliar Pronepp e ex-presidente do Sindicato 
dos Hospitais do Rio de Janeiro (Sindhrio), Josier Villar, aponta 
o investimento em educação como fator fundamental para os 
hospitais atingirem uma gestão mais moderna e com foco na 
qualidade. “Os hospitais devem ser instituições educacionais. E 
a educação precisa fazer parte do DNA em todo o setor”. 

Nesta entrevista exclusiva ao Correio Hospitalar defende a 
ideia de que os hospitais devem investir nas pessoas e formar 
profissionais que saibam trabalhar em equipe, ultrapassando 
os limites da formação técnica. 

    Josier Vilar recomenda aos planos de saúde que ajudem 
os hospitais de pequeno porte, que são a maioria no país, a 
implantarem uma cultura de qualidade dos serviços, pois os 
recursos são escassos. Em relação ao futuro do setor, aposta 
na ideia de que os hospitais funcionem como uma central de 
planejamento e controle de saúde da sua região, cuidando do 
controle sanitário populacional de forma integrada com toda 
a cadeia de prestadores de serviços de saúde.

Investir nas pessoas 

Na análise do dirigente, é necessário mudar o modelo as-
sistencial e construir modelos de treinamento e capacitação, 
investir nas pessoas e na tecnologia de integração. “ Os hospi-
tais brasileiros terão que se transformar em instituições educa-

cionais. Mesmo que o core business seja a assistência médica, 
a educação tem que fazer parte do seu DNA”, explica.

Josier Viilar observa que a “ bala de prata” do setor de 
saúde está na capacitação profissional e o primeiro passo para 
uma certificação de qualidade é no investimento no treina-
mento técnico e também comportamental. “Precisamos qua-
lificar melhor as pessoas antes de almejar qualquer processo 
de acreditação institucional. Caso contrário, não teremos fu-
turo e nossas instituições tendem a desaparecer”, sentencia. 

   “Melhorando o desempenho das pessoas uma instituição orga-
niza melhor os processos, aprimora a gestão e constrói uma base 
de informação confiável”, acrescenta o dirigente, destacando que 
todos os setores de um hospital apresentam deficiência no treina-
mento profissional, o que acarreta inúmeros prejuízos. “É impres-
sionante como se perde dinheiro. Poucos são os que checam as 
informações direito ou preenchem corretamente os formulários”, 
critica.

Mudar o modelo mental

“Em todos os setores da economia, a batalha final en-
tre o “hardware” e o “software” já terminou e o “software 
venceu, exceto na medicina, onde continuamos a valori-
zar mais o “hardware” (equipamentos, insumos e medi-
camentos) do que o “software” (pessoas)”, explica Josier 
Villar, acrescentando que o déficit de qualificação profis-
sional  é monumental na saúde. 

O ex-presidente do Sindhrio lembra que a maioria dos 

Entrevista
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É ã =

“Mesmo que o core business de um hospital seja a assistência 
médica, a educação tem que fazer parte do DNA”.

profissionais de saúde – inclusive médicos -  não está capa-
citada para tomar decisões, trabalhar em equipe, gerenciar 
crises, além da habilidade no relacionamento interpessoal, 
acrescentando que trabalhar essa questão é essencial para 
uma gestão mais eficaz das instituições de saúde.

Josier Vilar acrescenta que o espírito corporativo ainda 
permanece presente dentro da maioria dos hospitais bra-
sileiros, com profissionais tomando decisões isoladamente 
sem considerar as opiniões de outros especialistas. Para o 
dirigente, essa postura corporativa existe até nos conselhos 
profissionais. “Não é mais razoável que um único profis-
sional tenha o domínio e as competências e habilidades de 
tudo que acontece junto a um paciente”, destacando que 
para fazer um trabalho em equipe é preciso um grande 
esforço de todos para mudar o modelo mental, especial-
mente para os médicos que em sua maioria não receberam 
formação para trabalhar em equipe.

Humanização

A humanização da medicina passa pelo acolhimento ao pa-
ciente e o trabalho de equipe. Isso é que é o resultado esperado, 
acrescenta Josier Villar. “ A primeira coisa que uma pessoa deseja 
quando entra numa emergência de um hospital é ser bem aco-
lhida pelo recepcionista. Esse pessoal tem que ser capacitado e 
treinado para entender o outro e ter um olhar diferente a quem 
chega na instituição, já que a expectativa é distinta de quando 
vou a uma loja de varejo. O paciente tem que sentir que existe 
uma integração entre os profissionais de saúde e que todos estão 
ali para garantir o melhor atendimento possível” sustenta.

Incentivo aos hospitais pequenos 

“Quem atende a maior parte da população brasileira são 
os hospitais de pequeno porte, com no máximo 70 leitos. Por 
isso o estado e as operadoras de planos de saúde deveriam 
estar olhando esse perfil de prestadores. São eles que garan-
tem a sustentabilidade do sistema público e privado. É neles 
que  precisam investir em processos de gestão,  tecnologia e 
fundamentalmente em  treinamento, e eles não têm recursos 
suficientes para dar o primeiro passo”.

Para Josier Villar não existe outra maneira de se sair do 
dilema em que se encontra a saúde brasileira se não forem 
criados incentivos financeiros para os hospitais de menor porte 
e complexidade superarem suas dificuldades e contribuírem 

para uma melhor qualidade da assistência no Brasil. “O cami-
nho da sustentabilidade hospitalar passa obrigatoriamente pela 
educação, com a criação de fortes incentivos a treinamento e 
capacitação”, afirma o especialista.

O ex-presidente do Sindhrio cita o exemplo de um téc-
nico de enfermagem. Se não tiver um bom treinamento vai 
puncionar uma veia 4 vezes e vai jogar fora os materiais. 
“Se você for olhar esse universo, poderá chegar à conclu-
são que milhões de agulhas foram jogadas fora por falta de 
habilidade técnica, porque esse profissional não é treinado 
regularmente. Por isso, nosso olhar precisar estar voltado 
para o pequeno hospital”, finaliza.

Hospital do Futuro

“O hospital do amanhã vai ser uma espécie de hub de con-
trole sanitário ambiental”, imagina Josier Vilar, explicando que 
o hospital de alta complexidade por ser a unidade mais com-
plexa da cadeia produtiva e onde está embarcado um maior 
número de tecnologias e pessoas qualificadas, será o elo de 
referência de toda a cadeia produtiva da saúde. 

Exemplificando como seria esse hospital do futuro, Josier 
Vilar cita a região como Niterói e São Gonçalo como um possí-
vel piloto, com cerca de 1 milhão de habitantes. “Dividiríamos 
a região em duas populações e pegaríamos dois hospitais de 
alta complexidade para serem os gestores da saúde popula-
cional de cada uma dessas metades. Cada estabelecimento de 
saúde vai estar integrado com clinicas de menor complexida-
de, hospitais de menor porte, laboratórios e empresas de home 
care, tudo isso gerenciado por um “bigdata” que de forma inte-
ligente e preditiva estabeleceria padrões e hierarquizações dos 
atendimentos, integrando prontuários e profissionais de saúde 
de toda a cadeia produtiva”, complementa.

Josier Villar assinala que essa ideia poderia ser colocada em 
prática através de um projeto piloto, em uma determinada re-
gião, antes de amplia-la nacionalmente. “ O interessante é que 
poderemos fazer um modelo de controle sanitário de saúde po-
pulacional hierarquizado, integrando toda a cadeia produtiva, 
incluindo até farmácias, através de hospitais de alta complexida-
de e de um sistema de informações confiável e independente”, 
afirmando que somente integrando inicialmente o setor privado 
suplementar e posteriormente o público e o privado, se conse-
guirá algum resultado.
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