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CONGRESSO

Primeiro dia do
30º Congresso Fehosp
contabiliza mais
de 1,4 mil acessos
Evento será onilne pelo segundo ano consecutivo e permite
a participação de congressistas do Brasil
Iniciou hoje o 30º Congresso de Presidentes, Provedores, Diretores e Administradores Hospitalares de Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. O
formato do congresso foi adaptado, pelo segundo ano consecutivo, e será transmitido
100% online, permitindo assim a participação de congressistas do Brasil.

Primeiras palestras do Congresso
abordaram temas de grande
importância

Em seu discurso de abertura, Rogério Bartkevicius, coordenador científico do evento
e diretor-geral da Santa Casa de Araraquara, afirma que desenvolver um projeto desta
magnitude em meio ao enfrentamento à pandemia foi desafiador. “Não poderíamos
deixar de fazer o que há 29 edições foi feito: disseminar conhecimento, promover as
experiencias exitosas, aproximar o segmento da saúde e gerar transformações necessárias para o aprimoramento e melhoria contínua da nossa gestão e missão de cuidar
das pessoas e salvar vidas”, diz Bartkevicius.

O fotógrafo fundador da Ong IMM, André François, apresentou aos congressistas seu projeto mundial inspirado na filosofia africana Ubuntu, que visa sensibilizar as pessoas sobre
a importância da saúde e da qualidade de vida por meio do
cuidar e da conexão entre as pessoas. “O maior desafio do
gestor é saber equilibrar o coração e o que é técnico. Quando
se conta uma história, humanizam-se os números. Deixa de
ser só indicadores”, explica do fotógrafo.
Logo após, Maria de Fátima da Conceição, Diretora Técnica da
FEHOSP, mediou um debate que abordou a contratualização
no SUS. A conversa refletiu sobre a prática e a teoria da contratualização numa conversa franca com Clarisvan do Couto
Gonçalves, Assessor do Gabinete da Secretaria de Saúde de
São José dos Campos, e Kátia Rocha, Advogada, especialista
em direito administrativo, civil e tributário, atuando desde
2001 na área da saúde, Presidente da FEDERASSANTAS.

Em seguida, Edson Rogatti, diretor-presidente da Fehosp, reforça que, mesmo com
todas as adversidades, não poderia deixar de realizar este grande evento. “Neste ano,
o Congresso completa 30 anos, consolidado como um importante instrumento para
fortalecer as instituições filantrópicas de saúde, por meio do aprimoramento técnico e
da adoção de novas práticas de gestão e processos”, reafirma o gestor.
O número de inscritos desta edição chegou a 1.400 e, com transmissão em auditórios
dos hospitais para suas equipes, atinge mais de 3 mil profissionais do setor. Entre hoje
e sexta-feira, serão mais de 50 palestras, dez fóruns técnicos, perfazendo mais de 80
horas de atividades.

“Nossa relevância na assistência é gigantesca
e o conteúdo deste Congresso auxiliará as
entidades e seus colaboradores a fazer cada
vez mais e melhor por todos aqueles que nos
confiam seu bem mais precioso: a vida”.

“Desenvolver este projeto em meio ao enfrentamento à pandemia está sendo um grande desafio, mas
não poderíamos deixar de disseminar conhecimento,
promover as experiencias exitosas, aproximar
o segmento da saúde e gerar transformações”.

Edson Rogatti, diretor-presidente da Fehosp

Rogério Bartkevicius, coordenador científico do
evento e diretor-geral da Santa Casa de Araraquara

FÓRUNS

Fehosp realiza
debate sobre
finanças,
contabilidade e
custos no setor
filantrópico
Nesta segunda-feira, o 30º Congresso Fehosp apresentou o Fórum de Controladoria, onde temas como finanças, contabilidade e custos foram debatidos. Com dicas importantes para a realização de assembleias estatutárias
remotas, o advogado e contabilista Dagoberto Silvério discorreu sobre a
temática e apontou os principais caminhos para se realizar uma assembleia
eficaz, mesmo em ambiente virtual.
O evento também contou com a palestra “Teste de Impairment x reavaliação
de ativos”, com os palestrantes Diego Wagner dos Santos, Diretor administrativo da DWS Contabilidade, e Jorge Ivan Teles Sousa, Sócio na PKF Brazil,
além do tema “Aspectos contábeis importantes para a renovação e manutenção do CEBAS”, com a participação de Brunno Ferreira Carrijo, Coordenador
Geral de Análise e Gestão da Informação de Certificação – DECEBAS, e Julyson da Silva Santos, Contador e Coordenação-Geral Certificação - CGCER.

Fórum Jurídico
abordou questões
de imunidade
tributária e
atuação dos
serviços de saúde
No primeiro fórum Jurídico, do 30º Congresso Fehosp, um dos temas trazidos
foram questões relacionadas à imunidade tributária das entidades filantrópicas.
Mediado pelo assessor Jurídico da Fehosp, Tiago Farina Matos, o primeiro painel
teve como convidados a diretora de Assuntos do SUS na CMB e presidente da
Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais (Federassantas), Katia Rocha; a diretora administrativa e jurídica da CMB, Monaliza
Costa Santos; e o advogado e especialista em Direito e Política Tributária e em
Gestão Financeira, José Thadeu Mascarenhas Menck. “É um tema muito importante, vamos pulverizar a discussão”, falou Katia Rocha.
O segundo painel, sobre escassez de recursos e a atuação dos serviços de saúde,
contou com explanações do diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), Alex Machado Campos, e da presidente da Comissão de Direito Médico
e da Saúde da OAB-SP, Juliana Hasse, mediadas pela também representante da
Comissão, Tereza Maria de Oliveira.

Medição de
custos através
da governança
clínica
No fórum de Governança
Clínica do 30º Congresso
da FEHOSP foi abordado
o assunto de “Valor em Saúde”, com o tema governança clínica. As palestrantes Marcia Makdisse e Ana Paula Etges deram a introdução com explicações
sobre os custos com o VBHC (Value-Based Health Care) e com o TDABC (Time-Driven Activity-Bases Costing).
Logo em seguida, as conferencistas Soraia Accioly e Carla Ledo falaram sobre a aplicação do conceito e compartilharam ideias que já se encontram em
prática no Hospital Santa Izabel, na Bahia, e no Hospital Sírio Libanês, em
São Paulo – locais onde atuam. Ambas ilustraram os debates com exemplos de
suas respectivas gerências.

Gabinete
de crises
foi essencial
e deu agilidade
nas tomadas
das decisões
A tarde de segunda teve seu o primeiro ciclo do Fórum que foi coordenado por
Renata Rocha Bugatti, diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação
Padre Albino, e contou com os debatedores Reginaldo DonizetI Lopes e Maria
Claudia Piccolo Barbosa, destacando três temas: a formatação do gabinete de
crises, com a palestra do médico intensivista da Fundação Padre Albino, Luís
Fernando Colla da Silva; a Terra dos gigantes de saúde - Compras em escala e
transformação nas relações entre hospitais, indústria e distribuidores, apresentado por Anderson Cremasco da Silva, administrador hospitalar, diretor de
Logística, Infraestrutura e Facilities no Hospital Sírio-Libanês, com os mediadores Dimas Rodrigues de Oliveira, CEO da Nucleora;, e o tema Logística Lean
aplicada aos hospitais, com o palestrante, Bruno Battaglia e o mediador, Luis
Fernando Colla da Silva.
“O Gabinete de crise foi essencial, é algo que não deixará a nossa rotina. As crises sempre ocorreram e foi preciso a maior delas para mudarmos a nossa forma
de manter, se organizar e reagir às crises. O despreparo das instituições e a falta de protocolos para o uso racional dos recursos nos tomou tempo precioso. O
gabinete nos define o potencial de atuação, ampliou a capacidade assistencial,
melhorou a comunicação, integrou as lideranças e equipes e deu agilidade nas
tomadas das decisões”, resume o diretor médico Luiz Fernando.

O Fórum Hotelaria
e Hospitalidade ressalta a importância
da visita e da arte
no tratamento de
pacientes internado
O fórum técnico “Hotelaria e Hospitalidade” em seu primeiro dia de evento teve
como tema central as “Novas conexões diante da crise: ressignificando o cuidado”. Durante o fórum os palestrantes discutiram sobre as visitas virtuais para
pacientes com covid-19 e os não covid, o uso da arte a distância no ambiente da
saúde e como as hotelarias estão enfrentando os serviços durante a pandemia.
A primeira palestrante foi a Vera Lúcia Bonato, que ressaltou a importância de
as pessoas receberem visitas no período de internação, e explicou sobre o Programa Visita Virtual – PVV, que tem como objetivo aproximação entre paciente
e familiares. Para o palestrante Wesley Ramalho, o tablet utilizado pelo PVV
reconecta os pacientes com seus entes queridos.
Rosana Junqueira Morales, foi a quarta palestrante e falou sobre a Ong Arte
Despertar, que há 23 anos, tem levado cultura para os pacientes. Além disso,
Rosana trouxe duas convidadas que contaram um conto e cantaram durante o
evento.

Fórum Gestão de Pessoas
“Gestão de Pessoas Pós Pandemia: desafios, perspectivas e práticas” foi a
palestra de Marly Vidal, Diretora Administrativa e de Pessoas do Laboratório
Sabin, seguida pelo tema Os Novos modelos de trabalho para equipes Administrativas, com Kátia Cyrlene de Araujo Vasconcelos, Presidente da ABRH – ES;
a Estruturação de Equipes de Alto Desempenho, ministrada por José Luiz
Bichuetti, professor e autor do livro “Gestão de pessoas não é com o RH”, e a
palestra "O que os melhores Hospitais para se trabalhar estão realizando para
se destacar", proferida por Atílio Peixoto Soares Junior, Gerente de Pessoas
e Serviços da Unimed Sul Capixaba. A coordenação dessa segunda-feira foi
de Rafael Cristofoletti Armênio, jornalista e coordenador de comunicação da
Santa Casa de Araraquara.

DESTAQUE DA EDIÇÃO

GALERIA DE FOTOS

Hospitais
transmitem
Congresso
aos seus
colaboradores
Com sua transmissão 100%
online, o primeiro dia do 30º
Congresso da FEHOSP foi assistido por mais de 3 mil profissionais do
setor. Muitas instituições abriram as portas de suas salas de reuniões e
auditório e reservaram um tempo de seus gestores e colaboradores para
acompanharem os importantes temas debatidos no congresso.
A exemplo disso, citamos o Hospital Rio Doce, instituição filantrópica
mantida pela Fundação Beneficente Rio Doce, localizado na cidade de
Linhares, no Espírito Santo. Por mais um ano consecutivo, a instituição
marcou presença no Congresso FEHOSP. Mesmo de forma remota, o
provedor Sr. Arles Miranda e seus gestores financeiros não deixaram de
assistir aos conteúdos transmitidos pelo evento de forma online.
O time da instituição acompanhou o Congresso da FEHOSP e, dentro
outros conteúdos, o Fórum de Controladoria – que abordou dicas
importantes para a realização de assembleias estatutárias remotas,
debateu sobre o Teste de Impairment versus Reavaliação de ativos
e avaliou os aspectos contábeis importantes para a renovação e
manutenção do CEBAS, na tarde desta segunda-feira.

Maria Araci Fagundes, Coordenadora
de Eventos; Rogério Bartkevicius,
coordenador científico do evento
e diretor-geral da Santa Casa de
Araraquara; André François,
fotógrafo fundador da Ong IMM;
e o diretor presidente Édson Rogatti,
no estúdio em São Paulo

Sérgio Stopato Arruda (Comissão
Científica - Fehosp) e Dagoberto
Silvério (Advogado e Contabilista)

Fórum de Hotelaria e Hospitalidade
discute a importância da Arte e da visita
para internados
Equipe do 30º Congresso FEHOSP,
responsável pela transmissão do evento

Soraia Accioly e Carla Ledo falando
sobre a aplicação do conceito de Valor
em Saúde

Atílio Peixoto Soares Junior, gerente
de Pessoas e Serviços da Unimed Sul
Capixaba, discorre na palestra sobre
Gestão de Pessoas

VEM POR AÍ...
• Veja no Congresso a ressignificação da gestão de saúde através
das experiências adquiridas no enfrentamento da pandemia,
a segurança psicológica dentro das instituições e o que são
empresas humanizadas.
• As principais mudanças nas relações trabalhistas, as vantagens
da economia compartilhada e os impactos da pandemia para
as operadoras e os hospitais filantrópicas.

• Contratualização, remuneração baseada em performance,
processos integrados e a capacitação dos profissionais e o
mapeamento do perfil comportamental dos colaboradores.
• Experiência do paciente e sistema de gerenciamento
de resíduos dos serviços de saúde.
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