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Agora, em 2019, passamos a ocupar uma cadeira importante à frente da
Federação Brasileira de Hospitais (FBH). Em maio, fui eleito presidente desta
prestigiada instituição, a qual contabiliza inúmeras conquistas para o setor
hospitalar. Presidir a FBH nos dá tamanha satisfação e orgulho, não só de
poder trabalhar em uma amplitude nacional, mas por colocar nosso estado
em evidência, mostrando a nossa expertise e voltando o olhar para as
demandas do Centro-Oeste.
Compartilho com vocês essa alegria, esse êxito e, claro, os sonhos que
temos para daqui adiante. Dentre eles, fortalecer ainda mais a AHEG e
proporcionar, à frente da FBH, uma agenda propositiva de ações, debates
e articulações políticas para melhorar as condições enfrentadas pelos
hospitais atualmente. Tudo isso, dando continuidade ao excelente trabalho
desenvolvido pelo presidente anterior da federação, dr. Luiz Aramicy
Bezerra.
Nesta edição da Revista da AHEG, você confere um pouco do que temos
feito.
Boa leitura!

Distribuição Gratuita
TDA Comunicação e Assessoria Ltda
CNPJ: 11.839.908/0001-00
tdacomunicacao@gmail.com
(62) 3087 7869

Dr. Adelvânio Francisco Morato
Presidente da AHEG
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O paciente virtual e o
futuro da Medicina
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Encontro de Gestores abordará a temática no dia 26 de junho, a partir das 9 horas
A próxima edição do Encontro de Gestores Hospitalares
do Estado de Goiás, promovido pela AHEG, tratará o tema
O Paciente Virtual e o Futuro da Medicina. O evento
será realizado no dia 26 de junho, às 9 horas, no auditório
da sede da associação, na Alameda
Botafogo, nº 101, no Setor Central. A
programação conta com o apoio da MV,
Unimed Goiânia, Algar Telecom e ITH PósGraduação.
Serão duas palestras. Uma comandada
pela doutora em Medicina Tropical e
Saúde Pública na Área de Concentração
e Epidemiologia, May Socorro Martinez
Afonso. Ela também é coordenadora da
Câmara Técnica de Saúde da Mulher do
COREN/ GO e docente das disciplinas
de Epidemiologia e Obstetrícia da
Universidade Salgado de Oliveira. O outro
palestrante do dia é o médico cardiologista
Sérgio Baiocchi Carneiro, diretor de
Mercado e Marketing da Unimed Goiânia.
O Encontro de Gestores Hospitalares do
Estado de Goiás visa a qualificação e a
atualização constante de seus associados,
sempre apresentando temáticas atuais e
importantes para o dia a dia do gestor. A
programação, que é mensal, conta com
palestras de profissionais renomados,
apresentação de cases de sucesso e

debates. É gratuito para associados. Para não associados, as
inscrições custam R$ 80,00. Todos devem se inscrever pelo
email aheg@aheg.com.br ou pelo telefone (62) 3093-4307.
As vagas são limitadas.

ENCONTRO DE GESTORES

Medicamentos do Futuro
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Na última edição, realizada em maio, o evento recebeu
os palestrantes Alexsander Augusto da Silveira e Rose
Alves. O infectologista e a gerente comercial da divisão
de medicamentos da Medcomerce, abordaram o tema
Medicamentos do Futuro. Alexsander trouxe um
pouco de seus estudos realizados na França e nos Estados
Unidos. O infectologista analisou a incidência de novos
medicamentos em doenças clássicas, como os cânceres,
a Aids, a tuberculose e as gripes, dentre outras. “Graças
aos avanços dos medicamentos, doenças como a AIDS
deixarão de ser incuráveis. A cura está muito próxima”,
garantiu o infectologista.

Já Rose Alves trouxe uma abordagem mais mercadológica
dos medicametos da nova geração. Apresentou um cenário
financeiro-econômico e uma comparação da atuação
de vários países no mercado desses medicamentos,
os quais têm revolucionado o tratamento e a cura de
doenças epidemiológicas e clássicas. “O Brasil tem crescido
nesse nicho, mas ainda possui uma atuação modesta se
comparado à China, por exemplo”, afirmou a especialista.

“Graças aos avanços, doenças como a AIDS deixarão de ser incuráveis.
A cura está muito próxima”, garantiu o infectologista Alexsander
Augusto da Silveira durante a palestra na AHEG

Rose Alves abordou os medicamentos da nova geração em um
cenário econômico mundial. “O Brasil tem crescido nesse nicho, mas
ainda possui uma atuação modesta se comparado à China, por
exemplo”

REPRESENTATIVIDADE NACIONAL

Presidente da
AHEG é eleito para
comandar a FBH
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Adelvânio Morato estará à frente da Federação Brasileira de Hospitais até 2021
O presidente da AHEG, Adelvânio Morato, assumiu no
último dia 25 de maio a presidência da Federação Brasileira
de Hospitais (FBH). É a primeira vez que um goiano assume
a cadeira, colocando Goiás em condição de destaque
nacional. A FBH atua há mais de 50 anos pelos interesses
e defesa dos estabelecimentos de saúde do Brasil. Morato
comandará a instituição pelos próximos três anos (triênio
2019/ 2021). Na gestão anterior, ele já integrava a federação,
ocupando o cargo de secretário geral.
“É com grande prazer e satisfação que assumo a
presidência da Federação Brasileira de Hospitais.
Reconheço o belíssimo trabalho realizado pelo
presidente anterior, Luiz Aramicy, e aproveito para reiterar
o meu compromisso de tentar fazer com que todas
as associações se unam em prol do hospital”, declarou
Morato. O novo presidente da FBH enfatizou o trabalho
pela união e fortalecimento das quinze associações
estaduais representadas pela federação. “Vamos trabalhar
com união, queremos todos os estados representados.
Para isso, vamos conversar com todos. Naquele estado
em que não existir uma associação, fomentaremos a
criação. Onde houver alguma pendência, tentaremos
resolver”, afirmou. Atualmente, a federação congrega
mais de quatro mil estabelecimentos de saúde.

Adelvânio Morato, presidente da AHEG, faz história e coloca Goiás no
centro da representatividade nacional: É o primeiro goiano a comandar
a Federação Brasileira de Hospitais, organização que há mais de 50 anos
atua em defesa dos estabelecimentos de saúde do Brasil

REPRESENTATIVIDADE NACIONAL

Outra meta da nova diretoria visa estratégias de
qualificação para a rede hospitalar brasileira, com atenção
aos estabelecimentos de pequeno e médio porte, que
compõem a maioria por todo país. “Por isso, intensificaremos
o nosso trabalho de articulação e agenda parlamentar,
promovendo debates que estão na agenda do setor,
trazendo os deputados eleitos, de cada estado, com suas
associações para que lutem pelo bem do hospital brasileiro”,
enfatizou. Morato complementou: “Queremos promover
uma maior visibilidade e, com ela, um maior reconhecimento
da importância da FBH junto às demais entidades que lutam
pelo aprimoramento do setor da saúde no país”.

A FBH e o cenário atual
A Federação Brasileira dos Hospitais tem protagonizado
importantes frentes de atuação, por meio de ações que vão desde
a publicação de estudos inéditos, a exemplo do livro Cenário dos
Hospitais no Brasil (2019), passando pelo resgate da Convenção
Brasileira de Hospitais e a criação do seu Departamento de
Internacionalização, colocando a instituição novamente no
conselho da International Hospital Federation (IHF).

O trabalho intensivo de articulação parlamentar é outro fator
que ganha, cada vez mais, destaque na federação. A FBH liderou
debates sobre a necessidade de implementação de uma nova
política de saúde mental no Ministério da Saúde, abordou a
revisão da tabela de valores do SUS, participou da discussão
da portaria que incide sobre a cobrança de medicamentos
em ambiente hospitalar, dentre inúmeras outras questões de
imensa relevância para os estabelecimentos de saúde.

Perfil - Adelvânio Morato
Graduado pela Universidade Federal do Espírito
Santo, Adelvânio Francisco Morato, 58, é médico,
cirurgião urologista, pós-graduado em Administração
e Cooperativismo. Sócio do Instituo do Rim de
Goiânia, comanda pela terceira vez a Associação
dos Estados de Goiás (AHEG), a maior congregação
de hospitais privados do estado – instituição da
qual já participou, também, como vice-presidente e
tesoureiro. Morato foi secretário-geral da Associação
Médica de Goiás (AMG) e membro do Sindicato dos
Hospitais do Estado de Goiás. É o primeiro goiano
a presidir a Federação Brasileira de Hospitais (FBH),
cargo que ocupará até 2021.
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que o carinho
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Qualificação da rede
hospitalar

PANORAMA

Jornada de Ginecologia
e Obstetrícia
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O secretário geral da AHEG, o médico Humberto Carlos
Borges, representou a associação na 44ª Jornada Goiana
de Ginecologia e Obstetrícia. O evento foi realizado entre
29 e 31 de maio, no Castro’s Park Hotel, e também abrigou
o 8º Congresso Goiano de Ginecologia e Obstetrícia. A

Prevenção e Promoção da Saúde da Mulher nos
Diversos Ciclos de Vida foi a temática da jornada
organizada pela Sociedade Goiana de Ginecologia e
Obstetrícia (SGGO).

Presidente da FBH prestigia
Prêmio Benchmarking Saúde 2019
O presidente da Federação Brasileira de Hospitais,
Adelvânio Morato, ao lado do presidente da Associação dos
Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (AHSEB),
Mauro Adan, participaram, na noite desta quinta-feira (6),
no Solar Cunha Guedes, em Salvador - BA, da 9ª edição
do Prêmio Benchmarking Saúde 2019, considerada uma
das premiações mais importantes do segmento médicohospitalar no estado da Bahia. Neste ano, 98 gestores e

empresários do setor concorreram em 24 categorias. A
Premiação é realizada pelo Grupo Criarmed.
Durante o evento, o presidente da FBH, Adelvânio Morato, e
o presidente da AHSEB, Mauro Adan, fizeram o convite para
que todo o público do evento participe da 13ª Convenção
Brasileira de Hospitais, que acontece nos dias 1º e 2 de
agosto, na capital baiana

PANORAMA

Adelvânio Morato
representa AHEG e
FBH na hospitalar

O livro é fruto da parceria e do incentivo
da FBH e da Confederação Nacional de
Saúde (CNSaúde), de autoria de Bruno
Sobral, economista e consultor de ambas
entidades. A pesquisa coordenada por
Sobral traz uma atualização em relação
ao volume publicado em 2018, o qual
faz um levantamento do número de
hospitais que abriram e fecharam no País
entre 2010 e 2018.
O cenário não é dos melhores: A redução
de hospitais privados no Brasil aumentou.
No período de um ano pesquisado
anteriormente, foram cerca de 30 leitos a
menos. Já no período de janeiro de 2018
a janeiro de 2019, a pesquisa identificou

o fechamento de mais 15 mil leitos e cerca de 150 hospitais
privados no Brasil. “É sem dúvida um cenário preocupante,
que reflete um pouco o atual momento político do País”,
observou Morato.
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Presidente da Associação dos Hospitais do Estado de
Goiás e da Federação Brasileira de Hospitais, Adelvânio
Morato, participou da 26ª edição da Hospitalar, realizada
entre os dias 21 e 24 de maio, em São Paulo (SP). A maior
feira de negócios do segmento das
Américas contou com cerca de 100 mil
visitantes e mais de mil expositores.
Na ocasião, o presidente da AHEG
e da FBH promoveu o lançamento
da edição atualizada da publicação
Cenário dos Hospitais no Brasil 2019.

PANORAMA
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IV Jornada Científica
do HUGOL

Com o tema geral “Gestão do cuidado: inovação,
colaboração e integração dos processos”, a IV Jornada
Científica do Hospital Estadual de Urgências da Região
Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira
(Hugol), unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás
(SES), foi realizada no auditório da unidade nos dias 29,
30 e 31 de maio e contou com a presença de renomados
palestrantes, profissionais da área de saúde e mais de 300
congressistas. O presidente da AHEG e da FBH, Adelvânio
Morato, participou do evento. “Quando vemos um hospital

como o Hugol, ficamos felizes com o maravilhoso trabalho
que vem sendo realizado”.
O superintendente de Acesso a Serviços Hospitalares
e Ambulatoriais da SES-GO, Sandro Rogério Rodrigues
concorda com Morato: “O Hugol, em pouquíssimo tempo,
absorveu uma demanda que não imaginávamos existir,
tornando-se um dos principais hospitais da rede de
saúde de Goiás e sempre atendendo aos pacientes com
excelência, sem deixar de lado a perspectiva científica
relacionada à saúde”.

PANORAMA

O presidente da Associação
dos Hospitais do Estado de
Goiás (AHEG) e Federação
Brasileira de Hospitais (FBH),
Adelvânio Francisco Morato,
juntamente com o superintendente da FBH, Luiz Fernando, prestigiaram o lançamento
do CBEX Chapter Brasília, que
teve como tema: O cenário da
saúde no Brasil. O evento, realizado no dia 29 de maio, contou com o apoio do Laboratório Sabin, e de sua presidente,
Lídia Abdalla (na foto entre
Morato e Luiz Fernando).
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CBEX
Chapter Brasília

PANORAMA
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Raimundo Nonato
recebe título de
membro da Academia
Goiana de Medicina
Em cerimônia realizada no último dia
de maio, o presidente do Sicoob Goiânia, Raimundo Nonato, recebeu o título
de membro titular da Academia Goiana
de Medicina. O presidente da Federação
Brasileira de Hospitais (FBH) e da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás (AHEG), Adelvânio Francisco Morato,
prestigiou a cerimônia, pela importância do trabalho desempenhado por Raimundo Nonato para o desenvolvimento
do setor hospitalar.

INFORMATIZAÇÃO

Por que
informatizar?
A segurança é um dos pontos mais fortes da modernização
dos sistemas. Bancos de dados integrados reduzem a
chance de erros, uma vez que há um sistema central
que apresenta o agendamento de consultas, exames,
internações e outras especificações que variam de
paciente para paciente.
Para o funcionário, essa segurança se traduz, também, na
manutenção segura de medicamentos de alto custo e
bancos de sangue, por exemplo, que exigem refrigeração
adequada e constante, o que pode ser facilmente controlado
por um sistema informatizado do setor de engenharia clínica.
Aqui, o ganho também chega pela otimização do tempo da
equipe especializada de hospitais e clínicas.

Há um tempo, a informatização deixou de ser uma
opção. É preciso acompanhar a sua evolução para se
manter atuante e competitivo no mercado. No ambiente
hospitalar, a modernização de sistemas vai além dos
processos mais básicos, como agendamentos online e
prontuários eletrônicos, chegando aos mais complexos
níveis, como os dos setores de engenharia clínica. Em
suma, a informatização significa segurança, praticidade,
agilidade e, até mesmo, lucro. O melhor: Os benefícios são
para todos, para a instituição e para seus pacientes.

A melhora do desempenho do trabalho, à propósito,
é outro ganho trazido pela informatização. Processos
mais ágeis geram atendimentos igualmente céleres. Em
se tratando de comunicação interna, o resultado são
mensagens sem ruídos (sem distorção), diretas, claras e
objetivas, que chegam ao seu destino sem intermédio de
pessoas. “Os serviços oferecidos pelo médico podem ser
acessados diretamente pelo setor administrativo e viceversa. Essa é uma medida que aumenta a comunicação
e interface entre diversos setores”, pontua Thiago Bajur,
engenheiro de Sistema Médicos da OVGU, Magdeburg
(Alemanha) e co-fundador da Arkmeds.
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A informatização tem se tornado cada vez mais indispensável no ambiente profissional.
Em estabelecimentos de saúde, pode significar segurança, praticidade, agilidade e dividendos.
Entenda mais.

INFORMATIZAÇÃO
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Redução de custos
É verdade que os investimentos iniciais nem sempre
são baixos. Investir em tecnologia requer planejamento
financeiro e mudança de mentalidade de forma geral,
de ponta a ponta dentro da empresa. Ainda assim, vale a
pena. “A informatização de estabelecimentos de saúde
pode diminuir muitos custos a médio e longo prazo. Os
colaboradores ganham tempo e ficam mais produtivos”, diz
o especialista.

dentre outras vantagens claramente perceptíveis. No
quesito gestão, softwares proporcionam facilidade no
acompanhamento de indicadores de funcionamento,
quantitativos de pacientes atendidos em períodos
determinados, gastos com suprimentos e manutenções,
apontamento de serviços de maior demanda, materiais
mais utilizados e outros fatores que podem gerar, dentre
outras coisas, rapidez nos processos, economia e fim do
desperdício dentro do ambiente hospitalar.

Sistemas informatizados protegem adequadamente
medicamentos, evitando prejuízos; alertam engenheiros
clínicos acerca da necessidade de manutenção de
equipamentos e aumentam a precisão de monitoramento,

Por fim, ambientes que funcionam melhor, com fluidez,
segurança, conforto e praticidade proporcionam
sentimento de satisfação aos clientes, nesse caso, pacientes.
Uma ótima ferramenta de fidelização.

Centro de
Diagnósticos Unimed
Faça todos os seus exames de imagem no mesmo lugar.
• PET-CT

• Raio-X Digital

• Ressonância Magnética

• Ultrassonografia

• Tomografia Computadorizada

• Ecodopplercardiograma

• Mamografia Digital

• Doppler Vascular

• Densitometria Óssea

• Mapa

Av. T-7, nº 470, St. Bueno.
Agende: 3216-9615 | seg. a sex.: 7h às 19h | sáb.: 7h às 13h

Dr. Maurício Guilherme Campos Viggiano
Diretor Técnico
CRM-GO 930 / RQE 2383
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