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A começar pela representatividade internacional que a entidade conquistou, após assumirmos a cadeira no Conselho Governamental da Federação
Internacional de Hospitais e termos tido a chance de representar os hospitais
brasileiros e também goianos no mais importante evento do setor hospitalar
no mundo, que aconteceu em Barcelona, na Espanha.
E também o nosso esforço em nos adaptarmos rapidamente a este novo
cenário para não comprometer a disseminação de importantes informações
aos nossos associados, o que resultou em diversos eventos e debates virtuais.
Além do evento promovido pelo Sicoob Unicentro Br que discutiu questões
relacionadas ao financiamento hospitalar, um importante tema em meio à
crise financeira que vivemos.
Sem esquecer de mencionar, claro, nosso projeto em concluir o trabalho
de qualificação, que recebeu start nacional nos últimos dias do ano com o
lançamento do programa de qualificação hospitalar da FBH, que conta com
parceria da ONA e tem a AHEG como piloto desta iniciativa. No mais, além
de uma boa leitura, desejamos a todos um Feliz Natal e um 2022 repleto de
saúde e esperança, acima de tudo.

Dr. Adelvânio Francisco Morato
Presidente da AHEG
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AHEG conquista
representatividade
internacional
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Posição inédita entre os goianos na Federação Internacional de Hospitais e participação no mais
importante evento do setor hospitalar no mundo garantiu reconhecimento da AHEG em nível global
Em 2021, a AHEG não rompeu apenas barreiras tecnológicas, mas também geográficas. A entidade conquistou
representatividade nacional e, inclusive, internacional por
meio da incansável atuação de seu presidente, Adelvânio
Francisco Morato. No início do ano, o médico assumiu
posição internacional inédita entre os goianos ao ser convidado a integrar a International Hospital Federation (IHF)
e assumir cadeira no Conselho Governamental do órgão

internacional, que congrega mais de 30 países.
Já em novembro, ele integrou a delegação da Federação
Brasileira de Hospitais (FBH), entidade na qual também é
presidente, no mais importante evento do setor hospitalar no mundo: o 44º Congresso Mundial de Hospitais.
Promovido pela IHF e organizado pela La Unió Catalana
d’Hospitals (Associação Catalã de Hospitais, Saúde e

RECONHECIMENTO

Nos quatro dias de congresso, diversos assuntos relacionados aos avanços e aos desafios da área hospitalar
foram discutidos por mais de 250 oradores em 70 salas
temáticas. Isso com o propósito de discutir os principais
impulsionadores de políticas, gestão, tendências financeiras e soluções nacionais e internacionais, além de facilitar a troca multidisciplinar de conhecimento, expertise
e experiências, junto com o diálogo sobre as melhores
práticas em liderança, gestão e prestação de serviços no
setor saúde no mundo.
Além de representar os hospitais brasileiros, Morato também acompanhou a reunião do colegiado e participou
da Assembleia Geral, que marcou a despedida de Risto
Miettunen da presidência da IHF e a apresentação do
nome de Deborah Bowen. E ainda participou da solenidade de entrega do prêmio IHF Awards 2021, entregando
os prêmios da categoria “Ashikaga-Nikken Excellence

Luiz Fernando Silva (superintendente da FBH), Luiz Aramicy Bezerra Pinto
(secretário Geral da FBH), Adelvânio Francisco Morato (presidente da FBH
e da AHEG) e Risto Miettunen (ex-presidente da IHF) no 44º Congresso
Mundial de Hospitais, em Barcelona
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Foto: Comunicação FBH

Serviços Sociais), o evento aconteceu na cidade de Barcelona, na Espanha, com o tema “Pessoas a bordo: Transformando a saúde combinando agilidade, capacidade de
resposta e resiliência”.
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Award for Green Hospitals”, que reconhece a excelência
ou realizações notáveis na promoção de iniciativas de
“hospitais verdes”.
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O presidente da AHEG conta que, apesar de se surpreender positivamente com este cenário, vem trabalhando
desde o início da sua gestão para que isso acontecesse.
“Quando assumimos a AHEG, estávamos bem regionais e
avaliamos que algumas mudanças precisavam ser feitas,
não apenas internas, mas sobretudo políticas. Integrar
a FBH, tanto o Fernando como vice-presidente e presidente interino e eu primeiramente como vice-presidente
e depois como diretor secretário e presidente, trouxe
muitas melhorias para nossa associação. Estamos conseguindo fazer muita coisa boa a nível nacional que reflete
diretamente em Goiás”, comemora.
Um desses feitos é o reconhecimento da metodologia
de qualificação hospitalar estruturada pela AHEG, que
se tornou piloto para o Programa de Qualificação da
FBH, que conta com a parceria da Organização Nacional
de Acreditação (ONA). Mais detalhes sobre esta aliança
podem ser conferidos na página 09.

MUNDO DIGITAL

Tecnologia, informação
e desenvolvimento
A AHEG é uma associação que já contabiliza 53 anos de trajetória, mas engana-se quem pensa que isso a torna obsoleta,
principalmente no que diz respeito à tecnologia. A entidade
investe, diuturnamente, em atualização e modernização e a
situação não foi diferente diante do cenário de pandemia da
Covid-19. A partir das restrições impostas para conter a propagação do vírus e, consequentemente, da suspensão dos
eventos presenciais, a AHEG buscou se adaptar rapidamente
à circunstância e passou a se fazer presente no ambiente digital, comandando eventos e importantes discussões virtuais.

realizadas mensalmente no auditório da entidade a fim de
informar sobre os pontos básicos e indispensáveis para o
funcionamento de uma Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar (CCIH) - aconteceram de forma virtual durante
todo o ano de 2021. O mesmo aconteceu com o Encontro
dos Gestores Hospitalares de Goiás. Foram três edições online
neste ano, que abordaram temas como Planejamento da
Gestão Pessoal e Profissional no Novo Cenário; Cenário e Perspectivas do Setor Hospitalar do Estado de Goiás; e Gestão,
Qualificação e Sustentabilidade para o Setor Saúde.

As aulas da sua Consultoria em Serviço de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (SCIRAS) - que eram

Sem contar a programação de lives da AHEG, que teve início
em janeiro, no perfil da entidade no Instagram, e trouxe à
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Diante das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, AHEG passou a se fazer presente no ambiente
digital a fim de garantir informação aos seus associados e desenvolvimento do setor hospitalar

Somos especialistas
em cuidar de você.

Isso é o que vale
ouro pra gente!
Grupo Hemolabor:
certificado com o nível máximo
de acreditação pela ONA.

Rua 5-A, nº90, Setor Aeroporto

62 3605-6600

MUNDO DIGITAL
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tona os principais temas para discussão e promoção de um
diálogo construtivo para evolução e desenvolvimento do
setor hospitalar. Tais como Qualificação Hospitalar, Imposto
de Renda, Relações Trabalhistas no Ambiente Hospitalar,
Mercado da Saúde: Tecnologia e Inovação, Importância do
Seguro de Responsabilidade Civil para os Profissionais de
Saúde, Autocuidado e Inteligência Emocional em Tempos
de Pandemia, Perspectiva da Cultura de Indenizações Contra
Profissionais de Saúde no Brasil e, por fim, Saúde do Homem
e o Novembro Azul.
Tudo isso com o propósito de garantir troca de conhecimento e experiências e fortalecer o relacionamento entre os
gestores nesse momento tão desafiador, conforme destaca
o presidente da AHEG, Adelvânio Francisco Morato. “Com o
maior respeito à situação pandêmica e aos nossos funcionários, a associação não deixou de funcionar e isso mostra nossa
responsabilidade em relação aos nossos associados. Entendemos que precisávamos levar conhecimento de gestão e
prestar esclarecimentos nessa hora tão difícil para os nossos
hospitais. Foi uma necessidade, em um primeiro momento,
mas é uma tecnologia que veio para ficar”, garante.
O tesoureiro geral da entidade, Fernando Antônio Honorato,
reitera ainda o benefício da medida para os estabelecimentos
de saúde situados no interior do estado. “Nós nos adaptamos

na época mais aguda da pandemia e isso nos trouxe uma
infinidade de ensinamentos. Podemos inclusive usar as aulas
presenciais e online, juntas, para poder ter uma maior participação, principalmente dos associados do interior que têm
mais dificuldade para vir à capital”, propõe. Importante destacar que os vídeos dos encontros e lives estão salvos e podem
ser conferidos a qualquer momento no perfil do instagram
(@aheghospitais) e no canal do youtube (Eventos AHEG).

QUALIFICAÇÃO

Programa piloto de
qualificação hospitalar da
FBH é lançado na AHEG
O Programa de Qualificação Hospitalar da Federação Brasileira de Hospitais (FBH) foi lançado durante o último
Encontro dos Gestores Hospitalares do Estado de Goiás
de 2021, que aconteceu no dia 16 de dezembro, na
sede da AHEG. Com parceria da Organização Nacional
de Acreditação (ONA) e a AHEG como piloto da iniciativa, o programa foi criado com a missão de qualificar os
atendimentos e a segurança do paciente nos hospitais
brasileiros.

Os detalhes da aliança foram apresentados pelo superintendente técnico da ONA, Péricles Góes, e pela gerente
de educação da Organização, Giovane Lolato. Góes explicou que a assinatura do protocolo de intenções traz, a
partir de agora, a ideia de desenvolvimento e execução
de uma série de ações que vão buscar a certificação para
essas organizações que participam do processo.
“E como a gente pretende fazer isso? Através de ações
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Iniciativa conta com a parceria da Organização Nacional de Acreditação (ONA)
e tem a AHEG como piloto do programa

QUALIFICAÇÃO
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de capacitação, divulgação e entendimento de como
funcionam todos os processos de melhoria de gestão
hospitalar, claro acompanhados pelo manual e por todo
um conjunto que vamos desenvolver junto com a FBH e
a AHEG nesse processo. Entendemos que é o nascimento
de um movimento que, com absoluta certeza, vai alcançar níveis nacionais de excelência e qualidade para as
organizações de saúde”, revelou.
Ele também comentou o fato das organizações acreditadas terem conseguido vencer as dificuldades impostas
pela pandemia da Covid-19 pelo fato de que seus processos de melhoria e gestão da qualidade estavam bem
implantados. “Esse é objetivo que queríamos desde o
início: conduzir desenvolvimento de padrões voltados
eminentemente para a realidade brasileira. Não adiantaria
trazermos padrões internacionais que não pudessem ser
alcançados pelas organizações de saúde, por isso, nossa
ideia do desenvolvimento de níveis. Para fazer com que,
gradativamente, as organizações de saúde buscassem a
sua excelência”, explica.
Além de ressaltar a importância desta parceria no aprimoramento e desenvolvimento do setor saúde, Gilvane
pontuou que, quando se fala de acreditação e de qualificação, existe um conjunto de padrões, ferramentas e
requisitos desenvolvidos para que as organizações possam cumprir ao longo do tempo. “O programa de qualificação vem com requisitos e itens básicos relacionados
a infraestrutura, processos, gestão e protocolos básicos
que as instituições precisam implantar para, ao longo do
tempo, se prepararem e tornarem-se mais sólidas para
alcançar então o nível 1, 2 ou 3 da metodologia da ONA”,
esclarece.
Também presente no evento, o presidente da ONA, Fabio
Leite Gastal, frisou que todas associações vão poder se
beneficiar desse projeto piloto desenvolvido em Goiás
e gentilmente disponibilizado pela AHEG através do

sistema que a FBH vai coordenar e parabenizou a federação pela iniciativa. “A FBH como sempre lidera e está
de parabéns porque toma os desafios para si e traz esse
Brasil que nós acreditamos, gostaríamos e vemos que é
possível através de gestos como esses que projetam o
país inclusive internacionalmente”, cumprimentou.

Manual do Gestor
Hospitalar
O evento ainda marcou o lançamento do terceiro volume
do Manual do Gestor Hospitalar, cujo projeto foi apresentado pelo comunicólogo, gestor de qualidade, professor
e pesquisador, J. Antônio Cirino, que também é coordenador científico da obra. Além de ser um instrumento
de informação, a publicação da FBH tem a missão de
contribuir com a qualificação e o desenvolvimento do
Setor Hospitalar do país. Isso por meio da apresentação

QUALIFICAÇÃO

Além dos dirigentes da ONA, também estiveram presentes no encontro o Secretário Municipal de Saúde de Goiânia, Durval Ferreira Fonseca Pedroso; o Superintendente
de Atenção Integral à Saúde, Sandro Rogério Rodrigues
Batista; o deputado estadual Hélio de Sousa; o Diretor-Presidente do Sicoob Unicentro Br, Raimundo Nonato; além
de membros da diretoria da AHEG e da FBH, presidentes
das federadas e outros parceiros e autoridades.

O presidente da FBH e da AHEG, Adelvânio Francisco
Morato, reiterou que a federação já recebeu vários elogios em relação a este trabalho e que tem uma grande
satisfação em levar sua experiência para outros países. “O
manual é uma educação continuada. A cada momento
vão vir coisas novas, atuais, as quais precisamos nos adaptar. A responsabilidade do gestor hospitalar é imensa,
então, precisamos nos qualificar. Além do mais, à medida
que nos qualificamos, fazemos um trabalho essencial aos
nossos usuários que são os nossos pacientes”, lembra.

Fotos: Viva Comunicação Group
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de assuntos diferenciados que auxiliam o gestor na condução e na atualização de temas centrais do universo da
gestão hospitalar a cada edição.

BALANÇO

Cenário e
Perspectivas
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Apesar dos desafios impostos sobretudo pela pandemia da Covid-19, AHEG se sobressaiu
regionalmente, nacionalmente e internacionalmente neste ano com importantes realizações e
conquistas. Para o ano de 2022, o foco é a conclusão do trabalho de qualificação hospitalar
2021 foi um ano de muitos desafios, mas também de importantes realizações e conquistas para a AHEG e para o setor
hospitalar goiano. Entre elas, podemos mencionar o êxito
da associação em relação à decisão judicial que desobriga
hospitais a contratar nutricionista e fazer registro no conselho
de Nutrição e à revogação da medida que limitava os procedimentos eletivos e exames aos usuários do Ipasgo em 50%.
Sem contar a reunião da comitiva formada pelas principais
entidades do segmento no país – entre elas a FBH e a AHEG –
com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a fim de pleitear
ações necessárias em virtude da crise gerada pela pandemia

do coronavírus, como a aprovação de linhas de crédito para
hospitais. E também com o presidente do Ipasgo, Ismael Alexandrino Júnior, e com o diretor de Assistência aos Usuários,
Guillermo Sócrates, onde foram apresentadas reivindicações
urgentes do segmento goiano.
Vale destacar ainda a eleição da nova diretora da AHEG para
o período de 2021/2024, que passa a contar com pessoas de
outras visões, o que representa renovação e novas perspectivas para a entidade. E o reconhecimento acerca do comprometimento do presidente da AHEG, Adelvânio Francisco
Morato, e de sua importância na área da saúde ao ser eleito

BALANÇO

O que mostra que, apesar da pandemia, a AHEG se sobressaiu
tanto regionalmente, quanto nacionalmente e até mesmo
internacionalmente, conforme destaca o tesoureiro geral
da entidade, Fernando Antônio Honorato. “A gente tem que
deixar de lado um pouquinho as nossas vaidades pessoais
e pensar no conjunto, na política classista que é o hospital
e isso o Morato faz com muita maestria, inclusive ao reunir
um grupo de pessoas capacitadas e focadas na evolução do
setor hospitalar”, enaltece.
O médico destaca, ainda, a visibilidade e a credibilidade que a
AHEG vem conquistando ao longo dos anos, inclusive com as
autoridades municipais e estaduais, o que reflete em melhorias para o setor. “Através dessa visibilidade e credibilidade, as
autoridades começaram a nos escutar. Isso é extremamente
importante para o futuro porque vivemos o hospital 24 horas
por dia e sabemos onde está o problema e o gargalo. Desta
forma, as decisões não vêm de fora para dentro, evitando
que a vida principalmente do pequeno hospital seja complicada”, destaca.

Desafios e perspectivas
Quando se trata dos desafios enfrentados pelo setor hospitalar privado no ano de 2021, sobretudo goiano, o presidente
e o tesoureiro geral da AHEG elencam questões como as
dificuldades dos estabelecimentos de saúde do interior em
relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) e a carência de
estrutura para o enfrentamento da pandemia.
Honorato destaca que a centralização de recursos nos prefeitos refletiu em uma maior dificuldade na captação de recursos para o hospital particular do interior. Em contrapartida,
segundo ele, houve uma grande evolução em relação ao
Ipasgo, já que o instituto começou a perceber que o caminho
é a descentralização.
“Nós temos que fazer regionais para que o Ipasgo funcione

melhor na forma dele trabalhar e este é um pensamento da
AHEG e do presidente da associação. E temos também que
dar algumas soluções para o interior para que ele consiga
sobreviver, fazendo o que a gente sabe fazer que é administrar hospital”, reitera.
Já Morato ressalta que, com o advento da pandemia, foi possível perceber o quanto as estruturas dos estabelecimentos
estão aquém do que realmente se faz necessário em um
cenário pandêmico. “Qualquer gripe que se pegava naquela
época era Covid e o excesso de informações, em vez de trazer melhorias, trouxe pânico, o que gerou uma tremenda
dificuldade para os hospitais, que tiveram que lidar com a
pandemia sem estrutura”, aponta.
Por outro lado, o presidente da AHEG reconhece a competência dos profissionais da área da saúde, que garantiu ao
Brasil o título de país que mais recuperou pacientes com
Covid-19 no mundo. Sem contar a atuação da AHEG em
prol da qualificação dos estabelecimentos e profissionais de
saúde. “Isso mostrou que a AHEG está no caminho certo e o
quanto nosso trabalho ajudou principalmente os hospitais
do interior”, comemora.
Em relação à 2022, Morato acredita que será um ano de
dificuldades financeiras em que os estabelecimentos precisarão rever seus gastos e se reinventar. Já em relação às
perspectivas para o próximo ano, ele salienta que um dos
seus principais projetos é a conclusão do trabalho de qualificação hospitalar, que foi chancelada pela maior acreditadora
mundial, que é a ONA, sem mudar uma vírgula.
“Isso mostra a grandeza e a seriedade do trabalho que a
AHEG realiza em relação à qualificação dos hospitais goianos. Muitos hospitais daqui sequer conhecem este serviço,
que é gratuito, mas nós não podemos desistir. Acredito que,
além de um start nacional, este é um momento ímpar para
levarmos aos nossos associados o grande avanço que a AHEG
tem em relação à qualificação, cujo objetivo final é trazer
mais qualidade e resolutividade para hospitais e pacientes”,
conclui.
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uma das 100 pessoas mais influentes na Saúde da década, em
votação aberta pelo portal Healthcare Management, entre
tantos outros títulos e feitos.

GESTÃO HOSPITALAR

Clínicas Financeiras
Evento realizado pelo Sicoob Unicentro Br, com apoio da AHEG, abordou os cenários e desafios da gestão
hospitalar no país e apresentou mix de soluções financeiras para as instituições de saúde
Preocupada com a crise financeira que circunda os hospitais goianos, sobretudo diante da pandemia da Covid-19, a
AHEG se uniu ao Sicoob Unicentro Br para discutir questões
relacionadas ao financiamento hospitalar, tendo em vista que
cerca de 30% a 40% de seus cooperados correspondem a
área da saúde. Como resultado, aconteceu em outubro, na
sede da cooperativa, a primeira edição do projeto “Clínicas
Financeiras”, que reuniu dezenas de gestores e diretores de
hospitais associados à AHEG.

Fotos: Divulgação Sicoob UniCentro Br
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Com informações da Assessoria de Comunicação do Sicoob Unicentro Br

da Informação, a implantação da LGPD e isso precisa de
recurso e estrutura, mas os gestores não virão somente atrás
de dinheiro, mas de conhecimento e aprendizado e na área
financeira”, reforça.

Adelvânio Francisco Morato (Presidente da AHEG), Raimundo Nonato
Leite Pinto (Diretor-Presidente do Sicoob UniCentro Br), Diogo Mafia
(Diretor de Relacionamento e Inovação do Sicoob UniCentro Br) e Clidenor
Gomes (Presidente do Conselho do Sicoob UniCentro Br)

Seguindo todos os protocolos contra a disseminação da
Covid-19, o evento contou com palestra remota do professor
Roberto Gordilho, que também é autor do livro “Maturidade
de Gestão Hospitalar e Transformação Digital - Os caminhos
para o futuro da Saúde”. Ele apresentou os cenários e os desafios da gestão hospitalar no Brasil e também falou sobre a
importância da maturidade neste segmento. Também foi
apresentado o mix de soluções ofertado pela cooperativa,
que não se restringe às linhas de crédito e de investimento,
mas que se estende a um leque completo de soluções de
negócio.
O presidente da AHEG, Adelvânio Francisco Morato, reitera
que a capacitação dos gestores é uma das principais lutas
da entidade. “Não podemos esquecer que a parte financeira
é o coração de qualquer negócio e entendemos que esta
assessoria financeira do Sicoob é de suma importância. Precisamos melhorar muita coisa, como a parte de Tecnologia

Já o Diretor-Presidente do Sicoob Unicentro Br, Raimundo
Nonato, pontuou que qualificar, da melhor maneira possível
e com orientações que melhorem a saúde financeira de seu
quadro social, sempre foi uma preocupação da cooperativa.
“Esta é uma palestra pioneira realizada para um grupo específico de cooperados, mais ligados às instituições de saúde,
e nosso objetivo é auxiliá-los sobre qual a melhor forma de
tratar os seus recursos financeiros. Além disso, esse evento
atende a um anseio de nossos cooperados em participar e
se qualificarem mais”, afirmou.
Os gestores hospitalares Valdenir Ribeiro e Rusmably
Camargo também destacaram a importância do primeiro
evento realizado. Para Valdenir, gestor do Hospital de Olhos
de Inhumas, o encontro foi extremamente relevante já que
ressaltou a necessidade do avanço e do foco no desenvolvimento. “É essencial saber que o Sicoob UniCentro Br também
está favorecendo e facilitando aos cooperados, aos hospitais
e clínicas com esse projeto, além de disponibilizar recursos
para esse desenvolvimento”, afirmou. Já Rusmably, gerente
financeira do Grupo Encore, pontuou que a experiência
agregou muito conhecimento. “Aqui em Goiás, apesar de ter
vários hospitais, percebemos que a parte financeira ainda é
um pouco esquecida, então esse movimento da Cooperativa
em agregar conhecimento para todos os gestores hospitalares é primordial”, disse.

