ANO 2020 | Nº 50 | SET/OUT

JUDICIALIZAÇÃO EM PAUTA
Com alta de 130% durante a última
década, a judicialização da saúde está na
pauta do dia e recebe a análise criteriosa
do departamento jurídico da AHEG
PÁG.
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Enquanto associação, lançamos uma campanha em nome de todos
os nossos associados, os quais muito nos orgulharam em abraçar
completamente essa ação que visa não somente o bem estar dos nossos
pacientes e a conscientização de que não se pode parar de lutar pela
vida, abandonando tratamentos por causa do medo do coronavírus, mas
também visa restabelecer financeiramente estas instituições que, somente
no primeiro semestre sofreram com uma taxa de 60% de ociosidade.
Reflexos da Covid-19 e do medo instaurado em nossa sociedade.
Para além da pandemia, a vida segue com todos os seus propósitos. Estamos
a todo vapor com os eventos que realizamos mensalmente, o Encontro dos
Gestores Hospitalares e os workshops do nosso departamento de Controle
de Infecção Hospitalar. A novidade é que agora tudo é realizado de forma
online.
Por falar no Encontro dos Gestores, a próxima edição traz temas atualíssimos
e urgentes: Lideranças para a Inovação no Setor de Saúde, Tecnologia
Assistiva no Ambiente Hospitalar, O Reflexo da Longevidade no Setor da
Saúde. Vamos seguindo em frente, com muita saúde e informação de
qualidade para saber lidar com os desafios que nos são impostos. Boa
leitura!

Dr. Adelvânio Francisco Morato
Presidente da AHEG

CORONAVÍRUS

Campanha a
todo vapor
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Estabelecimentos de saúde associados à AHEG se unem em campanha para combater
a pandemia do medo causada pelo coronavírus. “É preciso lutar pela preservação da vida”,
diz presidente da associação
A Associação dos Hospitais do Estado de Goiás (AHEG) lançou no último mês de junho uma campanha pela vida contra a pandemia do medo que se instaurou na sociedade devido ao alastramento dos casos de Covid-19. “Observamos
que as pessoas estavam com medo de ir aos estabelecimentos de saúde o que, para muitos pacientes, sobretudo
os acometidos por doenças crônicas, pode ser extremamente comprometedor”, aponta o presidente da AHEG, dr.
Adelvânio Fransciso Morato. “Por isso investimos em uma
campanha para lembrar da importância de cuidar da saúde
e informar sobre todos os esforços que tem sido feitos para
garantir a total segurança de nossos pacientes”, acrescenta.

Com o mote “O coronavírus parou o mundo. Não deixe ele
parar você”, a campanha convida as pessoas a conhecerem
o plano de contingência distribuído pela AHEG e adotado
pelos 263 estabelecimentos associados no estado de Goiás.
“É um movimento pela vida!”, enfatizou o tesoureiro da associação, dr. Fernando Honorato. A campanha traz um QR
code e o link do site onde um documento que explicita todos os procedimentos adotados para garantir a segurança
das pessoas que procurarem clínicas, laboratórios e hospitais para procedimentos eletivos ou para tratamentos contínuos.

CORONAVÍRUS

Plano de Contingência

Questões como a notificação de casos suspeitos e diagnóstico, manejo clínico, protocolo de higiene bucal na UTI,
processamento de roupas, tratamento de resíduos, biossegurança para manuseio de cadáveres suspeitos ou confirmados por Covid-19, orientação para pacientes em assistência domiciliar, manejo de profissionais da saúde e
preparação de sala cirúrgica também são assuntos que
constam do documento, dentre outros.
O banner de divulgação da campanha tem sido compartilhado mensalmente com os associados para que possam
ser afixados em locais de ampla visualização. “Estamos felizes com a adesão de nossos associados, principalmente
pela importância da campanha para a vida de nossos pacientes”, diz Morato.

Com o mote “O coronavírus parou o mundo. Não deixe ele parar você”,
a campanha dos associados da AHEG tem como principal objetivo
alertar as pessoas sobre a importância de dar continuidade aos
tratamentos e à vida, apesar da pandemia
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O documento elaborado pelo Departamento de Qualificação da AHEG foi discutido em reunião com o Ministério
Público do Trabalho e lista desde ações que visam os cuidados tomados antes mesmo da chegada do paciente ao
hospital, bem como nas etapas de triagem, registro e atendimentos.

CORONAVÍRUS

Sobrevivência
financeira em xeque
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Taxa de ociosidade dos hospitais em Goiás chegou a 60% durante primeiro semestre
do ano devido à pandemia do novo coronavírus
A pandemia do novo coronavírus não tem colocado em risco somente a sobrevivência das pessoas, mas também a
dos estabelecimentos de saúde. “A taxa de ociosidade dos
hospitais chegou a 60% em Goiás durante o primeiro semestre do ano”, aponta Morato. A queda nos atendimentos
tem como causa, sobretudo, o medo das pessoas de frequentarem ambientes hospitalares. “Nesse sentido, a campanha também é fundamental para salvar a vida financeira
dos estabelecimentos de saúde”, acrescenta.

Além disso, o superfaturamento de EPIs e medicamentos
utilizados no tratamento da Covid-19 é outro fator a desequilibrar a balança financeira destas instituições. “Não temos
poupado esforços para combater esse abuso, tanto na esfera estadual, enquanto representante da maior associação
de estabelecimentos da saúde do estado de Goiás, quanto
nacionalmente, enquanto presidente da Federação Brasileira
de Hospitais (FBH). Temos discutido esse assunto frequentemente com a esfera governamental, que é quem pode tomar medidas amplas e efetivas”, informa o presidente.

A diretoria da AHEG tem realizado inúmeras reuniões com representantes do executivo e do legislativo a fim de alertar sobre a atual situação
por que passam os estabelecimentos de saúde. Na foto, da esquerda para a direita, assessor jurídico dr. Leonardo Rocha, tesoureiro dr. Fernando
Honorato, vereador Tiãozinho Porto e presidente dr. Adelvânio Francisco Morato

GUIA

Gestão em Saúde
no Trabalho
A Covid-19 está no ar. A pandemia chegou, se instalou e
exigiu mudanças em vários âmbitos da sociedade. Nos estabelecimentos de saúde são vários os planos de contingência implantados, os quais abrangem os mais diversos
aspectos do funcionamento das instituições e da relação
profissional da saúde e paciente. Não é para menos. O combate ao coronavírus pede o máximo de empenho de todos.
Desde o início da pandemia, a Associação dos Hospitais do
Estado de Goiás (AHEG) tem se empenhado em orientar e
em divulgar entre os seus associados as normas e exigências do Ministério da Saúde e do governo do Estado de Goi-

ás, assim como de todos os órgãos envolvidos nos processos de enfrentamento à pandemia. Recentemente, enviou
a todos associados o Guia Prático de Gestão em Saúde no Trabalho, documento elaborado pela Associação Nacional de
Medicina do Trabalho (ANAMT) e pela Secretaria de Gestão
do Trabalho e da Educação em Saúde (SCETS/MS). “O documento tem o objetivo de nortear o Plano de Contingência
durante a pandemia e também na retomada das atividades
econômicas no país, com vistas à segurança, à saúde do
trabalhador e do ambiente de trabalho”, explica o presidente da AHEG, Adelvânio Francisco Morato.
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AHEG divulga entre associados o Guia Prático de Gestão em Saúde no Trabalho,
tendo em vista a situação de pandemia pela Covid-19

GUIA

Sobre o guia
O guia foi enviado aos associados da AHEG e também está disponível na íntegra pelo site www.aheg.com.br. O documento
está dividido em oito capítulos, os quais abordam as seguintes
temáticas:
 Aspecto clínico e diagnóstico
 Manejo diagnóstico de casos suspeitos
pelo médico do trabalho
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 Afastamento do trabalho e homologação
de atestados médicos
 Acidente de trabalho – nexo casual
 Medidas de controle a serem adotadas pelos empregadores – Medidas administrativas de proteção coletiva

Guia elaborado pela ANAMT e pela SCETS/MS está dividido em
oito capítulos e tem o objetivo de nortear o Plano de Contingência
durante a pandemia e retomada das atividades econômicas no país

 Protocolo para equipamento de proteção individual
 Avaliação e gerenciamento para retorno ao trabalho

CONQUISTAS

Operações de
crédito com 90 dias
de carência
A cooperativa de crédito Sicoob UniCentro Brasileira
atendeu prontamente a solicitação feita pela Associação
dos Hospitais do Estado de Goiás (AHEG), de analisar a
possibilidade de prorrogação ou concessão de carência de
pagamento das operações de crédito de seus associados.
Em ofício enviado no dia 27 de julho de 2020, o presidente
da associação, dr. Adelvânio Francisco Morato, justificou o
pedido relembrando o inusitado momento vivido por todos
em função da pandemia da Covid-19, a qual acarretou em
queda de receita dos estabelecimentos de saúde.

No dia 28 de julho, o presidente da instituição financeira,
Dr. Raimundo Nonato L. Pinto, ciente dos impactos na
economia e sensibilizado com a demanda da associação,
oficializou resposta junto à AHEG, concedendo carência
por até 90 dias aos seus associados. Quem se interessar
em aderir ao benefício deve fazer sua solicitação ao gestor
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Associação dos Hospitais do Estado de Goiás consegue benefício para
seus associados junto à Sicoob UniCentro Brasileira

de sua conta “com a justificativa do impacto financeiro
sofrido”, ressalta o ofício da Sicoob UniCentro Brasileira.
ONCOLOGIA
HEMATOLOGIA
HOSPITAL
LABORATÓRIO
BANCO DE SANGUE

GENTE
que gosta

de gente

Oferecendo o cuidado que a sua saúde merece,
nosso Hospital foi reconhecido com ACREDITAÇÃO
DE EXCELÊNCIA ONA - NÍVEL 3.

R ua 5-A, nº 90 Setor Aeroporto • 62 3605. 6600

CONQUISTAS

Vitória exclusiva para os
associados da AHEG
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A nota abaixo, redigida pelo Departamento Jurídico da associação, trata da sentença que
declarou a inexigibilidade das taxas de localização e de funcionamento cobradas anualmente
pela Prefeitura de Goiânia
A Associação dos Hospitais do Estado de Goiás (AHEG), por
meio da atuação do escritório Camardelli Cançado Advocacia, por intermédio do Dr. Agenor Cançado, obteve na data
de 15/04/2020, sentença que declarou a inexigibilidade das
taxas de localização e funcionamento cobradas anualmente
pela Prefeitura de Goiânia.
Na sentença proferida no processo nº 5610764.96.2018. 8.09.0051,
o magistrado declarou que “os associados representados pela
parte autora não estão obrigados a recolher a Taxa de Licença de
Localização e a Taxa de Licença de Funcionamento, previstas
no art. 97 do Código Tributário do Município de Goiânia, que utilizam, para fins da base de cálculo, o número de empregados no
estabelecimento” e ainda concedeu o direito dos hospitais associados a serem restituídos dos valores indevidamente cobrados
desde o ano de 2013.
Apesar de ainda não haver o trânsito em julgado da referida

decisão, podemos afirmar que esta é mais uma grande vitória
da nossa entidade na defesa dos seus associados. De acordo
com o Dr. Agenor Cançado, “a sentença está devidamente amparada em consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim, o risco
de reversão em favor da Fazenda Pública Municipal é pequeno”.
Frisamos que o nosso departamento jurídico vem atuando de
forma expressiva com o intuito de levar maiores benefícios
como este aos associados através da propositura de ações que
se insurgem contra cobranças tributárias indevidas, seja de tributos federais, municipais e estaduais.
Informamos que no início do ano, quando as taxas anuais são
cobradas, disponibilizaremos mais informações para aqueles
associados que quiserem gozar dos benefícios da sentença já
no ano de 2021.

JURÍDICO

Desospitalização,
Judicialização e Bem
Estar dos Pacientes
Neste artigo, o assessor jurídico da AHEG fala desses assuntos e de como e porque
a judicialização da saúde aumentou exponencialmente nos últimos dez anos
Cada vez mais, a busca pelo
bem estar do paciente ganha
destaque nas práticas médicas. A
desospitalização é um exemplo
disso. E o que é a desospitalização?
Trata-se da continuidade do
tratamento médico em casa,
ou em instituições de saúde; o
paciente deixa o hospital, mas
não recebe alta.
Os hospitais e profissionais da
saúde, veem a desospitalização

como uma forma de acelerar a recuperação do paciente e
racionalizar o uso dos leitos hospitalares. Aliado a isto, os demais
benefícios seriam a redução dos riscos de infecção hospitalar e
dos custos para o sistema público de saúde.
Embora a desospitalização traga bem estar aos pacientes, os
órgãos estatais responsáveis pela sua regulamentação, que
são a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda não
regulamentaram a prática, o que gera um cenário incerto aos
profissionais e pacientes que buscam esta alternativa. Quando
não se encontra um meio termo para resolução de casos como
estes, estas questões são decididas pelo Poder Judiciário,
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Por Dr. Leonardo Rocha Machado – Assessor Jurídico da AHEG

JURÍDICO

A judicialização da saúde nada mais é do que a busca pela tutela
jurisdicional, buscando garantir o que diz a Constituição Federal,
em seu artigo 196, que afirma ser a saúde direito de todos, e a
desospitalização se enquadra como este direito.

dos requerimentos estão em torno da assistência para
medicamentos e tratamentos não disponibilizados pela rede de
saúde pública e pelos planos de saúde ver referência em https://
www.cnj.jus.br/demandas-judiciais-relativas-a-saude-crescem130-em-dez-anos). Também existem pedidos para medicações
que são encontradas apenas no exterior.

A estrutura administrativa do Estado que tenta organizar essa
universalização da saúde é o Sistema Único de Saúde (SUS),
que tem como premissas três aspectos: promover, proteger e
recuperar. Por esse motivo, qualquer cidadão brasileiro que
procurar o sistema público de saúde, deve ser atendido. Não
sendo garantidas essas premissas, o cidadão procura a tutela
jurisdicional. Nela, pede ao Estado, através do Poder Judiciário
– Tribunal de Justiça, que o seu direito a saúde seja garantido.

E quais são as consequências para o Estado da judicialização da
saúde? Uma das principais consequências é que se gasta muito
mais comprando medicamentos individuais por ordens judiciais,
ao invés de comprar em quantidade e valores negociados. Por
isso é preciso repensar a saúde, e é o que a AHEG vem fazendo
por meio do Encontro de Gestores: uma pequena iniciativa que
muito contribui para a discussão, tanto da desospitalização,
quanto da judicialização da saúde.

Muitas vezes os indivíduos recorrem à Justiça para solicitar
tratamentos que não são disponibilizados pelo SUS ou que
possuem um valor muito alto na rede privada ou até mesmo
para pedir uma modalidade de desospitalização, que é a “Home
Care”. Também é possível requerer o acesso a medicamentos,
consultas e procedimentos.

Diante dos pontos apresentados, vimos que o que se busca
primordialmente é o bem estar dos usuários e pacientes
hospitalares, portanto estas discussões são de extrema
importância para encontrar caminhos que facilitem a vida
destes. Entendemos que a iniciativa da desospitalização é um
caminho para melhor aproveitamento de recursos e redução de
custos, novas oportunidades para os hospitais e clínicas, que por
estarem no meio, tem condições de abrir leques para oferecer
outros serviços, além disso, seria uma maneira de diminuir a
judicialização na saúde.
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gerando a chamada “judicialização da saúde”.

É importante destacar que a judicialização da saúde não
atinge apenas o sistema público, ela também engloba os
processos movidos contra planos de saúde que se negam
a cobrir tratamentos que o paciente necessita. De acordo
com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos últimos dez
anos a judicialização da saúde aumentou 130%, e a maioria

Leonardo Rocha Machado – OAB/GO 26.275
Assessor Jurídico da AHEG

MARKETING DIGITAL

Ferramentas de
Comunicação
Como utilizar plataformas online para conquistar e fidelizar pacientes
Por Patrícia Gomes
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Com a Pandemia do novo coronavirus, o isolamento social e a instalação do home office de maneira generalizada, a utilização do Marketing Digital cresceu consideravelmente. Várias ações e plataformas on-line são
utilizadas todos os dias e, na área da saúde, não poderia ser diferente. As várias ferramentas do marketing online, se usadas da maneira correta e com o planejamento de comunicação adequado, podem conquistar e
fidelizar pacientes trazendo muito retorno financeiro.
Algumas dicas são infalíveis para gerar engajamento e criar
fidelização com pacientes. Conheça-as:

Defina sua Persona
Defina a Persona do seu negócio. Geralmente, as pessoas
sabem quem são o seu público-alvo, mas não investem em
retratar a sua Persona, ou seja, um indivíduo fictício com
personalidade detalhada que irá interagir com a sua clientela (real ou em potencial). Uma boa dica para encontrar a
Persona da sua empresa é pensar nela como a humanização do seu público-alvo, ou melhor, o seu cliente ideal.

Encontre a dor da Persona
A dor da persona é o que ela gostaria de saber; a informação
que ela tem necessidade. Com essas informações, o conteúdo e a estratégia poderão ser mais assertivas. Ao “curar” a dor
da Persona, cria-se vínculo e fidelização de cliente.

Criação de conteúdo
de qualidade
A partir da descoberta da dor da Persona, é que definese a produção de
conteúdo, o objetivo, estilo de linguagem, os tópicos abordados, a estratégia de marketing e quais ferramentas e mídias sociais serão utilizadas. É

através do conteúdo que cria-se vínculo com o cliente.
Profissionais da área médica devem utilizar as mídias sociais para mostrar o que sabem e não o que são, pois são
anos de estudo e dedicação. As pessoas estão ávidas por
informações úteis para o dia-a-dia e têm curiosidade de saber sobre doenças, sintomas e precauções. Postando informações que vão suprir essa curiosidade ou necessidade, os seguidores vão ler e ter o médico como
referência no assunto, marcando pessoas, comentando nos posts e causando engajamento, fazendo com que cresça o número de seguidores e aumentando o número
de pacientes.

Patrícia Gomes
Consultora de Marketing Digital
@patriciagomestda

EVENTOS

Abertas inscrições
para o Encontro de
Gestores Hospitalares
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Evento será realizado no dia 28 de outubro e contará com a participação de especialistas renomados
Com a proposta de trazer informação, networking e conhecimento que transformam e contribuem para a evolução
do Setor Saúde, a Associação dos Hospitais do Estado de
Goiás (AHEG) realizará no dia 28 de outubro, às 17 horas,
mais uma edição do Encontro dos Gestores Hospitalares de
Goiás. O evento será transmitido via webinar e contará com
a apresentação dos seguintes temas: “Lideranças para a inovação no Setor Saúde”, “Tecnologia assistiva no ambiente
hospitalar”, e “O reflexo da longevidade no Setor Saúde”.
Os temas serão apresentados e debatidos pelos especialistas Luís Alberto Figueiredo de Souza, membro do corpo
docente do Centro de Empreendedorismo e Gestão; Raphael Castro, gerente comercial na Wareline Avaliador IQG
Acreditação Hospitalar; e Karla Cristina Giacomin, titulada
pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia/ Associação Médica Brasileira. “Os três palestrantes são extremamente qualificados e trarão um conteúdo primordial para
integrar pessoas e compartilhar as suas práticas e experiências”, informa o presidente da AHEG, Adelvânio Francisco
Morato.
O evento é gratuito para associados da AHEG. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://
eventossaude.com.br/aheg-28-10/

