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Opinião

radar
CBA completa
20 anos de
atuação no
mercado

Com o intuito de
celebrar seus 20
anos no mercado de
acreditação, o CBA
promoveu um evento
no dia 24 de julho, na
Fundação Cesgranrio,
local da primeira sede
da instituição. O evento
contou com a presença
dos fundadores
Hésio Cordeiro, Nildo
Aguiar, Omar Santos e
Orlando Vieira. Junto
com os presentes,
eles relembraram o
caminho percorrido
pelo CBA desde sua
criação, em 1998.

Orlando Marques Vieira,
Luiz Guilherme Romano,
Dra. Maria Manuela Alves
dos Santos e Augusto
César Baptista Mesquita

Nova CID11 é
totalmente
eletrônica

Atendimento médico a um telefone de distância

Pensando na superlotação dos prontos-socorros, a Sharecare Brasil lançou um canal de
atendimento personalizado chamado Programa Ligue Saúde. A ideia dessa nova ferramenta é
oferecer uma plataforma para tirar dúvidas antes de o cliente se consultar com um médico. Isso é
possível por meio do recurso do Nurse Triage System, em que a equipe de médicos e enfermeiros
do time da Sharecare conversa com o paciente e entende o que está acontecendo com ele. O time
identifica, por exemplo, se o paciente precisa procurar um especialista ou se é possível resolver a
situação com aquele atendimento. O serviço já está disponível para os clientes Sharecare Brasil,
sejam eles operadoras de saúde, empresas ou órgãos públicos.

XX MP 2017
68
2018

A Organização
Mundial da Saúde
(OMS) lançou a nova
versão da Classificação
Internacional de Doenças
(CID). Pela primeira vez, o
documento é totalmente
digital. Em sua 11ª
edição, conta com 55
mil códigos únicos para
lesões, doenças e causas
de morte. O CID 11 será
apresentado oficialmente
em maio de 2019,
durante a Assembleia
Mundial da Saúde, e
entrará em vigor em
2022. Para consultar a
classificação, acesse
icd.who.int

Apoio às micro e pequenas operadoras de saúde

AUTOCUIDADO
7 dicas
imperdíveis para
você cuidar melhor
da sua saúde

A Federação Brasileira de Planos de Saúde (Febraplan) desenvolveu
o Núcleo de Atendimento de Pequenos e Médios Operadores de Planos
de Saúde. A iniciativa tem como objetivo oferecer apoio técnico, atuarial
e jurídico para seus associados, tendo em vista os conflitos de governança
e as demandas da Agência Nacional de Saúde (ANS).

Apoio

Conscientização
sobre o autocuidado

ACSA e IBES promovem homenagem

Para prestigiar as instituições que adotaram a metodologia ACSA, o IBES promoveu um
evento no Hospital da Bahia, no dia 17 de julho. A comemoração contou com a presença de
representantes das instituições acreditadas e do diretor da ACSA, José Antônio Carrasco. Na
ocasião, foi entregue aos homenageados uma placa que simboliza o compromisso de cada
um com a segurança do paciente e com uma saúde de qualidade internacional.

A Associação Brasileira
de Redes de Farmácias
e Drogarias (Abrafarma)
promoveu, entre os dias
14 a 29 do mês de julho,
uma campanha de saúde
focada na disseminação
de conhecimento sobre
os benefícios que o
autocuidado pode trazer
para os pacientes.
As farmácias da rede
Pague Menos, associada
Abrafarma, disponibilizaram
para seus clientes um
questionário sobre como
cada um cuida da sua
própria saúde. A partir das
respostas dos clientes, os
farmacêuticos puderam
dar orientações sobre a
importância de ler a bula e
de ter acompanhamento
médico.

revistamelhorespraticas.com.br
revistamelhorespraticas.com.br
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