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VOCÊ É NOSSO

CONVIDADO 
ESPECIAL
Escaneie o QR Code abaixo e garanta sua credencial.

GARANTA SUA
CREDENCIAL
GRATUITA PARA 
VISITAR A FEIRA

CONHEÇA TAMBÉM OS EVENTOS CONGRESSUAIS 
NAS PÁGINAS DESSA REVISTA



REENCONTRO PRESENCIAL

Enfim, em 2022 a Expo-Hospital Brasil 
volta a ser realizada. Após três anos – a última 
edição foi realizada em 2019, o maior evento 
da saúde do estado de Minas Gerais volta com 
força total.

Mais de 200 marcas participam como 
expositoras da Expo-Hospital Brasil. Mais de 
30 eventos congressuais, com a presença de 
mais de 150 palestrantes de renome nacional. 
Praticamente todas as entidades setoriais da 
saúde do estado de Minas Gerais participam 
do evento.

Além disso, a partir de 2022 a Expo-
Hospital Brasil passa a ser realizada no 
Expominas, o melhor e mais amplo Centro de 
Exposições de Minas Gerais.

Enfim, um evento imperdível para 
quem atua na saúde!

Afinal, as pessoas demandam contatos 
pessoais, presenciais. Durante esse tempo de 
distanciamento desenvolvemos uma nova 
forma de se fazer negócios, à distância. O ser 
humano sempre se adaptou e não haveria de 
ser diferente. 

Mas agora, que temos a possibilidade 
de voltar ao presencial, de forma responsável, 
a Expo-Hospital Brasil volta para possibilitar a 
melhor interação possível.

Durante três dias, são esperados 
visitantes de mais de 500 municípios 

distintos. Lançamentos da indústria da saúde, 
disseminação de conhecimento nos diversos 
eventos congressuais, condições especiais 
para a aquisição, por parte das instituições de 
saúde, de produtos, equipamentos, insumos e 
serviços dos principais fornecedores da saúde 
de todo país. E muito networking.

Expo-Hospital Brasil, o grande 
reencontro das lideranças da saúde!

Esperamos vocês, profissionais de 
saúde com toda a cordialidade mineira. Sejam 
todos muito bem vindos!

O GRANDE

DA SAÚDE

Diretor Presidente    I    Expo-Hospital Brasil 

Fernando Kutova
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Este ano completei 4 anos de curadoria do maior Evento de Negócios no setor 
da Saúde realizado em Minas Gerais.

A concretização desses Congressos é de grande importância para o cenário da 
saúde, por possibilitar a atualização de temáticas, networking, podendo contribuir 
de forma significativa para a melhoria da performance das instituições de saúde. 

Teremos em 2022 um evento muito produtivo! 

Conto com sua presença e desejo sucesso a todos!

Mensagem da Curadora dos Congressos 
da Expo-Hospital Brasil

Camila Rinco Alves Maia
Curadora Expo-Hospital Brasil

1



2



3

IV Congresso Brasileiro 
de Gestão Hospitalar

O maior evento de Gestão Hospitalar de Minas Gerais, o IV CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GESTÃO HOSPITALAR acontece na Expo-Hospital Brasil, no Expominas, entre os dias 23 e 25 de 
agosto de 2022.

Temas da gestão hospitalar além de assuntos que permeiam o cotidiano dos gestores 
hospitalares apresentados por palestrantes que são referência no cenário da saúde.

23 a 25 Agosto 2022
14h - 20h 

PROGRAMAÇÃO

14h as 14h15min
Credenciamento

14h15min as 14h30min
Abertura do Congresso

14h30min as 15h15min
A Importância da Governança Clínica
Márcia Salvador Geo
Vice-Presidente Assistencial e Operacional 
da Rede Mater Dei de Saúde – Belo 
Horizonte/MG

15h30min as 16h15min
Governança Clínica em Serviços 
Obstétricos e Perinatais
Frederico Peret
Diretor-Presidente da Unimed-BH

15h15min as 15h30min
Intervalo e visita à Feira

Dia 23

16h15min as 16h30min
Intervalo e visita à Feira

16h30min as 17h15min
Modelos assistenciais com 
capacidade de adaptação em 
momentos de crise
Mariane Tarabal
Médica e Executiva na área 
da Saúde

17h15min as 18h
Preservando a relação médico-
paciente na era das tecnologias 
disruptivas em saúde
Eduardo Cordioli
Gerente Médico Telemedicina 
Hospital Israelita Albert Einstein

18h15min as 18h30min
Solenidade de Abertura Oficial 
da Expo-Hospital Brasil

18h as 18h15min
Intervalo e visita à Feira

18h30min as 19h15min
Palestra Magna: Entrega de 
valor na rede hospitalar: 
centralidade no paciente e 
redução de desperdício
Fábio Baccheretti
Secretário de Estado de Saúde 
do Estado de Minas Gerais



15h as 15h45min
Desospitalização efetiva: reflexões 
para o cuidado em saúde
Gláucio Nangino
Diretor Técnico no Hospital da PMMG. 
Coordenador Médico no Serviço de 
Atenção Domiciliar Unimed-BH

16h15min as 17h
A importância da acreditação 
hospitalar na assistência à saúde 
no Brasil 
Gilvane Lolato
Gerente de Operações na Organização 
Nacional de Acreditação – ONA

15h45min as 16h15min
Intervalo e visita à Feira

17h30min as 18h15min
Gestão inteligente de custos 
em unidades de saúde
Roberto Brant
Diretor Administrativo 
Hospital Socor

17h as 17h30min
Intervalo e visita à Feira

14h15min as 15h
Como estabelecer modelos 
assistenciais integrados, com 
foco no paciente
Porfirio Andrade
NewporTS Gestão e Tecnologia 
em Saúde

15h as 15h45min
Gestão e prontidão financeira 
para a excelência assistencial e 
continuidade pós-pandemia
André Waller
Diretor Administrativo Jurídico no 
Complexo de Saúde São João de Deus

17h15min as 18h
Gestão do risco de imagem 
institucional em unidades de 
saúde
J. Antônio Cirino 
Doutor em Comunicação e 
Sociabilidade, autor do livro “Gestão 
da Comunicação Hospitalar”

15h45minas 16h15min
Intervalo e visita à Feira

Dia 25

16h15min as 17h
A essencialidade hospitalar 
no Brasil
Helder Yankous
Médico Obstetra, Líder Hospitalar, 
Membro CMB e CBEX

17h as 17h15min
Intervalo e visita à Feira

Dia 24

14h15min as 15h
O futuro das lideranças de 
saúde no Brasil
Larissa Eloi
General Manager no CBEXs 
Colégio Brasileiro de 
Executivos da Saúde

INSCRIÇÕES

Escaneie o QR Code ao lado e faça 
sua inscrição para garantir sua vaga!

18h15min as 19h
O futuro das organizações 
de saúde
Shirley Berti
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O setor Saúde dentro da economia 
em um panorama mundial está em crise de 
sustentabilidade, não apenas no Brasil, mas 
em todo o mundo.  A inflação no setor saúde 
no Brasil foi 328% entre os anos de 2000 a 
2018 e quando comparada ao IPCA, que foi 
208%, chama a atenção.  

 Existem várias justificativas que 
podem ser dadas para este aumento de 
custo exponencial do setor Saúde: aumento 
da idade da população, mais acesso e 
com isto mais diagnóstico que demanda 
mais terapêutica, incorporação de novas 
tecnologias e novos medicamentos, enfim 
uma série de justificativas que são inerentes 
à evolução da ciência médica e da própria 
humanidade. Porém, também o desperdício 
aumenta de forma exponencial , segundo 
dados publicados giram em torno de 30-50% 
os gastos que não impactam diretamente do 
paciente, tanto no sistema público como no 
privado e, é nesta questão que a Telemedicina 
pode atuar.

 É muito importante entender que 
telemedicina não significa apenas assistência 
à saúde à distância, usando ferramentas de 
comunicação eletrônicas.  Significa sim, usar 

estas ferramentas para alcançar o paciente 
onde ele estiver, mas também ao digitalizar o 
atendimento permitindo o uso de ferramentas 
digitais de apoio à decisão médica aumenta-
se a assertividade do cuidado, além de levar 
expertise médico especializado para áreas 
onde existem barreiras geográficas. Também, 
trabalhando-se com campos estruturados em 

Dr. Eduardo Cordioli
Gerente Médico Telemedicina



um ambiente de atendimento 
digital, a análise de dados pode se dar 
em tempo real e operações de Big Data e 
data analytics são mais fáceis de executar 
e com isto a retroalimentação do sistema 
com insights derivados destes dados se 
materializa em tempo real.

 Um exemplo palpável é o 
desperdício que temos com consultas 
em Pronto Atendimento na Saúde 
Suplementar. Dados da ANS mostram 
que temos anualmente mais consultas 
em Pronto Atendimento do que números 
de beneficiários do sistema de saúde 
suplementar. É importante frisar que 
Pronto Atendimento são unidades de 
atendimento de demanda espontânea 
com o intuito de proteger a vida de quem 
ali chega. Logo são unidades com muitos 
recursos disponíveis, com profissionais 
cujo mapa mental é a alta complexidade. 
Então pacientes que ali chegam com 
situações clínicas de baixa complexidade, 
como infecção de vias aéreas superiores 
que é a principal causa de ida ao Pronto 
Atendimento no Brasil, são submetidos 
muitas vezes a procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos de forma 
desnecessária. 

 E porque o paciente está indo 
ao Pronto Atendimento e não marcando 
consulta no ambulatório? São várias as 
respostas, mas a demora para marcar 
consulta é uma das principais razões. 
A Telemedicina na sua forma direta 
ao paciente, como uma teletriagem 
médica, pode ajudar muito o sistema 
nestas situações de doenças agudas não 
complexas, colocando o paciente certo no 
lugar certo, evitando que ele use recursos 
desnecessários do sistema, melhorando a 
experiência, pois passa de forma imediata 
o acesso ao sistema e também melhora 
a saúde da população como um todo ao 
evitar que casos de baixa complexidade 
dividam a mesma fila com doentes graves 
em unidades de pronto-atendimento.
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I Seminário Telemedicina 
e inovação na Saúde 

O I Seminário de Telemedicina e Inovação na Saúde traz a Belo Horizonte, pela primeira vez, 
os principais nomes do cenário nacional, que apresentarão temas relevantes para chefes de T.I., 
gestores da saúde, médicos e demais profissionais da saúde com interesse no tema.

23 a 25 Agosto 2022
14h - 20h 

Como implementar a telemedicina 
dentro de uma instituição de 
saúde?s
Adriano Pimenta
Founder e CEO Global Brain 
Telemedicina e Inteligência Artificial

O futuro da telemedicina e 
inovação em saúde
Mariane Tarabal
Médica e Executiva na área 
da Saúde

Telemedicina e seus aspectos 
regulatórios
Eduardo Cordioli
Gerente Médico Telemedicina 
Hospital Israelita Albert Einstein

Relação médico-paciente na 
Telemedicina
Marcell Temponi 
Chefe do serviço de clínica 
médica do Hospital São 
Francisco de Assis (BH)

PROGRAMAÇÃO COMPLETA E INSCRIÇÕES:

Escaneie o QR Code ao lado para ter acesso 
à programação completa

e fazer sua inscrição. Vagas limitadas!

Alguns dos temas:
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Alguns dos palestrantes:

O Grande Reencontro dos gestores dos hospitais filantrópicos de Minas Gerais acontece na 
Expo-Hospital Brasil, nos dias 23 e 24 de agosto, no Expominas, em Belo Horizonte.

A gestão na saúde filantrópica que é permeada por inúmeros desafios necessita de constante 
atualização para lidar com criatividade e resiliência com os desafios que são constantes.

Sendo assim, apresentamos temas com os palestrantes mais referenciados no cenários 
nacional. Participe e atualize seus conhecimentos na gestão da saúde das instituições filantrópicas. 

PROGRAMAÇÃO COMPLETA E INSCRIÇÕES:

Escaneie o QR Code ao lado para ter acesso 
à programação completa

e fazer sua inscrição. Vagas limitadas!

Congresso de Gestão de 
Hospitais Filantrópicos 23 a 25 Agosto 2022

14h - 20h 

Alguns dos temas:

Fábio Baccheretti
Secretário de Estado de Saúde 
do Estado de Minas Gerais

Mariane Tarabal
Médica e Executiva na área 
da Saúde

• Liderança transformadora na saúde

• Cultura da inovação para a transformação na 
saúde

• Modelos assistenciais com capacidade de 
adaptação em momentos de crise 

• Preservando a relação médico-paciente na era das 
tecnologias disruptivas em saúde

• A importância da acreditação hospitalar na 
assistência à saúde no Brasil

• Entrega de valor na rede pública hospitalar: 
centralidade no paciente e redução de desperdício

Gilvane Lolato
Gerente de Operações na 
Organização Nacional de 
Acreditação – ONA

Eduardo Cordioli
Gerente Médico Telemedicina 
Hospital Israelita Albert Einstein

Larissa Eloi
General Manager no CBEXs | Colégio 
Brasileiro de Executivos da Saúde
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A importância dos 

CONHECIMENTOS DE GESTÃO
para médicos e profissionais de saúde

Há muitos anos o mercado 
de trabalho em geral exige cada vez 
mais diferentes competências dos 
profissionais que querem ocupar 
cargos de destaque. Quanto mais alto 
o cargo, mais se exige conhecimentos 
sobre administração, liderança, gestão 
de pessoas, etc.

Essas exigências, antes 
restritas a carreiras administrativas, 
chegaram aos profissionais de saúde 
responsáveis pela assistência; mas será 
que os profissionais estão preparados?

É conhecimento de todos que 
a faculdade de medicina tradicional 
tem como foco principal ensinar 
competências técnicas em saúde 
e muito pouco se faz além disso. 

Por Dr. Anis Ghattás Mitri Filho
Médico Cardiologista, Gestor e 

Executivo em Saúde - Setor Público e 
Privado - Especialista em Compliance 

Pouquíssimas disciplinas discutem sobre 
gestão, liderança, administração, projetos e outros 
conhecimentos necessários à inserção do profissional 
no mercado de trabalho.

Ocorre que isso está sendo cada vez mais exigido 
e necessário para que o médico entre no mercado de 
trabalho. Há pouco tempo, havia escassez de médico 
na maior parte do país, sendo que hoje, além de termos 
maior número, também há uma distribuição maior dos 
profissionais. 

Em 2010, apenas 30 % dos médicos especialistas 
conseguiam trabalhar 100% do tempo em sua



especialidade (os outros 70% do tempo precisavam 
se dedicar a especialidades gerais). Passados 10 anos, 
este número aumentou muito. Quantos cardiologistas 
ou dermatologistas não fazem plantão de emergência 
ou UTI pois não existem vagas suficientes nas suas 
especialidades?

De certa forma, para o bom profissional, a escassez 
de vagas de trabalho pode ser uma oportunidade para se 
destacar dos maus profissionais. Em uma reflexão rápida, 
a escassez de profissionais levava à um nivelamento 
por baixo, ou seja, profissionais competentes recebiam 
exatamente o mesmo valor de plantão do que profissionais 
incompetentes (ainda hoje acontece isso). 

O bom profissional pode e deve buscar, fora da 
medicina, outras competências para se destacar no 
trabalho. Hoje em dia, muitos equipamentos de saúde, 
seja no setor público ou privado, implementaram modelos 
assistenciais que exigem interação e comprometimento 
do profissional de saúde. Alguns médicos mais 
tradicionais podem interpretar isso como uma restrição 
a seu exercício profissional, mas não é. É cada vez mais 
frequente (e necessário) modelos assistenciais baseados 
em protocolos, que direcionam e uniformizam as condutas 
médicas e os fluxos de atendimento de pacientes. 
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Nas grandes cidades, os modelos 
acima já são rotina, mas nos interiores do 
Brasil, ainda estão sendo implantados (muitas 
vezes com bastante resistência por parte das 
equipes médicas locais).

A verdade é que os modelos anteriores, 
onde o médico e os profissionais de saúde 
apenas se preocupavam com sua capacitação 
técnica e com a assistência ao paciente, se 
esgotaram (seja financeiramente ou seja 
culturalmente).

Reuniões de alinhamento, indicadores, 
metas e resultados serão cada vez mais 
exigidos do profissional de saúde e este é um 
caminho sem volta. 

Profissionais médicos que possuírem 
conhecimentos técnicos em gestão serão cada 
vez mais demandados pelo mercado e terão 
as melhores oportunidades de trabalho daqui 
para frente.

Somente desta maneira o nivelamento 
entre os profissionais passará a ser do melhor 
para o pior e não mais igualitário entre todos.
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Alguns dos palestrantes:

• DESINTOMETRIA ÓSSEA

• MAMOGRAFIA

• RAIO-X

• RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

• TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

• ELETROCARDIOGRAMA

• MAPA

• HOLTER

• ELETROENCEFALOGRAMA

• POLISSONOGRAFIA

• ESPIROMETRIA

• ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL

• RETINOGRAFIA - EXAME DE FUNDO DE OLHO

• TOMOGRAFIA OFTALMOLÓGICA (OCT)

• EXAME DE ACUIDADE VISUAL

• DERMATOSCOPIA

• MODALIDADES PRESENCIAIS

• AUDITORIA DE LAUDOS MÉDICOS EXTERNOS

• CONSULTORIA EM RADIODIAGNÓSTICO

Empresa certificada desde 
ano de 2019 pela IQNET e 

Fundação Vanzolini.

Selo - Prêmio Empresa 
Brasileira do Ano 2021 pelo 

Latin American Quality Institute.

Selo - Silver Seal 2021 
pelo Latin American 

Quality Institute.

Empresa certificada em 
novembro de 2021 pelo 

Instituto Totum.

O Grande Reencontro dos gestores dos hospitais filantrópicos de Minas Gerais acontece na 
Expo-Hospital Brasil, nos dias 23 e 24 de agosto, no Expominas, em Belo Horizonte.

Simpósio Mineiro de Marketing 
Médico e Hospitalar 23 a 25 Agosto 2022

14h - 20h 

Alguns dos temas:

Márcio Souza
Especialista em marketing 
médico – Fundador Dr. On

Fernando Kutova
Pesquisador de Marketing de 
Relacionamento e fundador 
da Expo-Hospital Brasil.

• Construção da marca e fortalecimento da 
autoridade médica: base para o digital

• Marketing Médico: Autoridade ou Influencer? 
Que tal Médico? 

• Por que investir em tráfego: do Google às 
Redes Sociais

• Marketing X Responsabilidade Civil do Médico
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O campo operatório 
que cabe no seu bolso

Ligue para (32)3229-0080 
e faça uma cotação!

Confira o nosso 
catálogo!

contato@sjetextil.com.br

Confira o nosso 
catálogo e fale 
conosco!

Linha hospitalarLinha de algodão hidrófilo

O Grande Reencontro dos gestores hospitalares de Minas Gerais acontece na Expo-Hospital 
Brasil, nos dias 23 e 24 de agosto, no Expominas, em Belo Horizonte.

Temas da gestão hospitalar pública relacionados ao SUS, qualidade na saúde pública, 
inovação, gestão de pessoas, custos além de assuntos que permeiam o cotidiano dos gestores 
hospitalares apresentados por palestrantes que são referência no cenário da saúde.

Participe e atualize seus conhecimentos na gestão em saúde pública. 

• Preservando a relação médico-paciente na era 
das tecnologias disruptivas em saúde

• Panorama histórico - político do SUS: a 
construção de um sistema de saúde universal

• Atribuições dos Diretores Clínicos nos Hospitais

• Modelos assistenciais com capacidade de 
adaptação em momentos de crise

• A Importância da Formação de Líderes e 
Trabalhos em Equipes na área de Saúde

• A importância da acreditação hospitalar na 
assistência à saúde no brasil saúde

IV Congresso Brasileiro de 
Gestão em Saúde Pública 23 a 25 Agosto 2022

14h - 20h 

Alguns dos temas:



Representante Exclusivo

região Sul de Minas

Comércio, locações
e assistência, 

técnica de equipamentos.

Alguns dos palestrantes:

Eduardo Cordioli
Gerente Médico Telemedicina 
Einstein

Dr. Leonardo Brescia
Superintendente Geral da 
Fundação Hospitalar 
São Francisco de Assis

Dr. Igor Dominick Michalick 
Diretor Técnico da Fundação 
Hospitalar São Francisco de 
Assis - Unidade Concórdia.

Thania Faria 
Mestre em Saúde 
Internacional pela 
Universidade de Heidelberg, 
Alemanha

Marcia Pereira dos Santos
Enfermeira, Doutora em 
Ciências da Saúde

PROGRAMAÇÃO COMPLETA
E INSCRIÇÕES:

Escaneie o QR Code ao lado para ter acess
à programação completa e fazer sua inscrição.

Vagas limitadas!
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O Simpósio realizado pelo Grupo Mira traz temas fundamentais para os médicos oncologistas, 
atraindo a atenção da oncologia de todo o País durante sua realização.

Além da participação no Simpósio, todos os congressistas terão acesso à Feira que conta 
com mais de 200 stands dos principais fornecedores da saúde de todo o país e que apresentarão 
seus lançamentos com condições especiais para os visitantes da Expo-Hospital Brasil. 

Participe e atualize seus conhecimentos. 

Simpósio Medicina 
do Futuro 23 a 25 Agosto 2022

14h - 20h 

PROGRAMAÇÃO COMPLETA E INSCRIÇÕES:

Escaneie o QR Code ao lado para ter acesso 
à programação completa

e fazer sua inscrição. Vagas limitadas!

Alguns dos temas:

• Medicina preventiva: screening de neoplasias

• Medidas de prevenção contra o câncer

• Medicina de precisão e personalizada: o 
câncer e a genética

• O uso de testes moleculares na prática clínica

• A medicina centrada no paciente

• Medicina de parceria: decisão compartilhada 
(médico / paciente / família)

Dra. Daiana Ferraz
Oncologista na Cetus 
Oncologia, Hospital Unimed 
e Semper

Dr. Charles Pádua
Oncologista e Pesquisador da 
Cetus Medicina Oncologia

Dr. Nara Rosana
Oncologista Clínica e Mestre 
em Ciências da Saúde pela 
UFSP

Alguns dos palestrantes:
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Alguns dos palestrantes:

O Grupo Mira realiza o I Simpósio de Carreira Médica que acontece em conjunto com o maior 
evento da Saúde de Minas Gerais, a Expo-Hospital Brasil.

O simpósio conta com temas fundamentais para a condução da carreira na medicina, 
trazendo respostas aos anseios de diversos médicos, atuais e futuros.

Os principais nomes do cenário nacional, com cases de sucesso e respostas para os mais 
diversos questionamentos relacionados à desenvolvimento da carreira do médico.

I Simpósio de Carreira 
Médica 23 a 25 Agosto 2022

14h - 20h 

PROGRAMAÇÃO COMPLETA E INSCRIÇÕES:

Escaneie o QR Code ao lado para ter acesso 
à programação completa

e fazer sua inscrição. Vagas limitadas!

Alguns dos temas:

• Como formar patrimônio sem sacrificar sua 
vida pessoal?

• Como construir uma marca pessoal de forma 
autêntica e com credibilidade?

• O paciente mudou o que isto impacta no seu 
consultório?

• Médico precisa de marketing ou de 
propaganda?

• Como negociar de forma assertiva e sem 
parecer agressivo?

• Como desenvolver uma liderança inspiradora 
e pelo exemplo?

Erivelton Laureano 
Especialista em comportamento 
e experiência de pacientes, CEO 
IVF Brasil. 

Marcio Souza
Especialista em marketing 
médico – Fundador Dr. On.

Dr. Bruno Fonseca 
Diretor Assistencial da Cetus 
Oncologia
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Fusões, aquisições, separações e alienações podem ser as atividades de negócios 
mais complexas que uma empresa pode realizar. 

A atividade de M&A no Brasil deve aumentar em relação ao ano passado. Apesar das 
incertezas no cenário econômico, o País ainda atrai muitos negócios – é o principal centro 
logístico da América do Sul e a maior economia da América Latina (9ª maior do mundo). 
Com seus 210 milhões de habitantes, o Brasil também é um mercado cobiçado. 

Falando especificadamente sobre o segmento de saúde, mesmo sob a hipótese de 
um cenário externo e interno de estagnação, a demanda por produtos de saúde no Brasil 
tende a continuar crescendo acima da média da economia. Segundo pesquisa recente, o 
plano de saúde é item essencial para os brasileiros, ficando atrás apenas de educação e 
casa própria. 

Apesar de permitida de forma restrita desde o final da década de 1990 e, 
posteriormente ampliada pela Lei 13.097, de 2015, a entrada de capital estrangeiro no país

Enrico De Vettori  / Luís Fernando Joaquim
Sócios da Deloitte para o atendimento às empresas 

de Life Science e Healthcare



teve sua primeira operação de vulto 
com a compra da operadora AMIL, 
pela UnitedHealth em 2012. A ela 
se seguiram em 2014 a aquisição 
do Grupo NotreDame Intermédica, 
pela Bain Capital; e de parte da Rede 
D’Or - a maior rede de hospitais 
do Brasil, pela Carlyle. Esta última 
impulsionada pela consolidação 
gradual que estava acontecendo no 
segmento de planos de saúde e a 
percepção de que o setor hospitalar 
estava excessivamente pulverizado.

Esse processo de M&A’s tem 
se acelerado de forma ininterrupta a 
partir de 2016, incluindo laboratórios 
de análises clínicas e empresas 
de diagnósticos, em função da 
combinação de estratégias ofensivas e 
defensivas dos diferentes stakeholders 
em meio a um cenário econômico 
incerto e desafiador que resultou 
na redução do total de número 
de vidas cobertos pelos planos de 
saúde. Apesar dessa conjuntura, o 
número de M&A’s fechou o ano de 
2019 com mais de 80 operações e não  

       mostra sinais de atenuar
em 2020. Os IPO’s na B3 
do Grupo NotreDame 
Intermédica e Hapvida 
em 2018 e a emissão 
de debentures pela 
Rede D’Or em 2019 
adicionaram liquidez aos 
grupos que continuam 
com sua estratégia 
agressiva de aquisições. 

Enquanto as 
Medicinas de Grupo e 
as Cooperativas ainda 
possuem a maior fatia 
do mercado em termos 
de beneficiários, a 
possibilidade de conter 
os custos é maior 
devido a centralização e 
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verticalização de suas redes. Já as autogestões e seguradoras costumam apresentar custos médios 
mais elevados na ausência de rede própria e, por conseguinte a maior dificuldade em amenizar o 
impacto da elevada inflação da saúde, hoje em torno de 17%.

Em nossa experiencia na Deloitte esses M&A’s advêm da significativa fragmentação 
e ineficiência existente na área da assistência à saúde no Brasil, o que por sua vez gera grandes 
oportunidades de melhoria e ao mesmo tempo importantes desafios a serem superados. Outros 
desafios observados no segmento (Health Care) são a baixa maturidade em gestão e qualidade de 
dados e informações, alta especificidade do setor (conceitos específicos de saúde), diversas leis e 
normativas técnicas com alto impacto operacional e estratégico (reclusão, interdição de setores ou 
estabelecimento, multa de até 2 MM), bem como riscos e elementos da operação não refletidos nas 
análises financeiras (compliance da operação com as entidades de classe, idade de equipamentos, 
dentre outros). 

Por um lado, para uma fusão ou aquisição de sucesso é absolutamente necessário contar 
com um robusto processo de due diligence especialmente se considerarmos o número significativo 
de empresas familiares na saúde que carecem de uma estrutura de governança, controles internos e 
informações qualificadas. A parte do negócio em si, fiscal e tributária, dada sua complexidade deve 
ser objeto de atenção redobrada com o objetivo de identificar as contingências existentes e mitigar 
riscos. Suporte em tempo integral durante o processo de integração, inclusive de TI para obter a 
necessária interoperabilidade dos sistemas legados ou sua substituição também é fundamental. 
Alocar uma equipe competente e contar com suporte externo qualificado durante o planejamento e 
a integração da operação não pode deixar de ser enfatizado.

Por outro lado, a atual profusão 
de M&A’s colabora para que os diversos 
stakeholders atentem para a impreterível 
urgência de melhoria da eficiência da 
operação atual ou no post-merger. 

A Deloitte pode aconselhar 
compradores corporativos estratégicos e 
investidores de private equity ao longo de 
todo o ciclo de negócio de M&A. Desde a 
concepção da estratégia até a escolha do 
parceiro certo. Desde a realização de due 
diligence minucioso até o fechamento do 
negócio. Do começo ao fim, abordamos 
necessidades transacionais e de 
integração para ajudar a criar valor para 
nossos clientes. Ainda contamos com a 
nossa plataforma de Population Health 
Management – PHM. Ela tem atestado 
de forma cabal como a reunião de dados 
clínicos financeiros e operacionais 
fornece aos provedores de serviços de 
saúde análises acionáveis para ajudar 
rapidamente a melhorar a eficiência da 
operação com melhor atendimento ao 
paciente. 
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O maior evento de Secretárias Médicas de Minas Gerais acontece na Expo-Hospital Brasil, no 
Expominas, entre os dias 23 e 25 de agosto de 2022.

A atividade da(o) secretária(o) de clínica médica ou de consultório médico é fundamental para o 
crescimento da instituição de saúde.

Afinal, é este profissional que estabelece o primeiro contato com o paciente. Por isso um curso 
especial, que oportunizará excelência no atendimento da(o) secretária(o) médica(o). Um profissional que 
influencia muito a fidelização dos pacientes.

III Workshop de
Secretárias Médicas

Alguns dos temas:

• O que é marketing e sua importância para o consultório

• Oportunidades em Sala de espera

• Como utilizar o cadastro para captar e ampliar a 
carteira de pacientes

• Marketing de Relacionamento C.R.M

• A importância do feedback

• Comunicação é tudo

23 a 25 Agosto 2022
14h - 20h 

PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA E INSCRIÇÕES:

Escaneie o QR Code ao lado para ter acesso 
à programação completa

e fazer sua inscrição. Vagas limitadas!
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V Congresso Brasileiro 
de Enfermagem

O maior evento de Enfermagem de Minas Gerais acontece na Expo-Hospital Brasil, no 
Expominas, entre os dias 23 e 25 de agosto de 2022.

São três eixos temáticos:

• Dia 23: Segurança do Paciente
• Dia 24: Prevenção e Tratamento de Feridas
• Dia 25: Sistematização da Assistência

Participe do maior evento de enfermagem de Minas Gerais, que ocorre no maior 
acontecimento da saúde mineira: Expo-Hospital Brasil.

23 a 25 Agosto 2022
14h - 20h 

PROGRAMAÇÃO

14h as 14h15min
Credenciamento

Dia 23

15h20min as 16h10min
Práticas de segurança do paciente executadas 
em um complexo hospitalar
Adriana de Souza Melo
Superintendente de Serviços Hospitalares da 
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis

14h15min as 14h30min
Abertura do Congresso

14h30min as 15h20min
Cuidado de saúde mais seguro - vamos falar 
sobre segurança do paciente?
Victor Grabois
Presidente da SOBRASP – Sociedade Brasileira para 
a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente e 
Coordenador Executivo do Proqualis/Icict.

16h15min as 17h05min
Segurança do paciente e os 
direitos do usuárioatais
Elana Freire
Doutora em Enfermagem

16h10min as 16h15min
Intervalo e visita à Feira

17h05min as 17h55min
Checklist de Cirurgia Segura: 
adesão ao preenchimento, 
inconsistências e desafiostais
Eder Júlio Almeida 
Doutorando em Medicina, 
Mestre em Tecnologia, MBA 
e Especialista, Docente 
Universitário

17h55min as 18h15min
Intervalo e visita à Feira
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SOLUÇÕES COM QUALIDADE EM
PRODUTOS E SERVIÇOS À SAÚDE

PROGRAMAÇÃO COMPLETA E INSCRIÇÕES:

Escaneie o QR Code ao lado para ter acesso 
à programação completa

e fazer sua inscrição. Vagas limitadas!

19h05min as 19h55min
Percepção da enfermagem frente ao clima 
de segurança do paciente em instituições 
públicas e privadas
Carolina Almeida 
Enfermeira responsável pelo do Núcleo de 
Segurança do Paciente, comissão de protocolos e 
Comissão de prontuários.
Responsável por auxiliar na implantação de do 
software Tasy com foco na gestão hospitalar e 
prontuário eletrônico do paciente.
Pós graduada em Enfermagem em Terapia 
Intensiva, emergência e trauma.

18h15min as 19h05
Os desafios na 
implantação: O case de 
apadrinhamento dos 
protocolos de segurança 
do paciente
Juliana Silveira Teixeira 
Gerente de Qualidade e 
Segurança do Paciente no 
Grupo Santa Casa BH



31

O suicídio constitui um fenômeno complexo e que além das 
vítimas diretas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
há impacto importante em seis a dez pessoas pelo suicídio de alguém. 

Sendo assim, é fundamental a atuação dos Corpos de Bombeiros 
como agentes de prevenção ao suicídio na Atenção Pré-Hospitalar. 

A HIPROMED TEM A MAIOR 
VARIEDADE DE PRODUTOS 
E AS MELHORES MARCAS
DO MERCADO.

Equipamentos Médicos
Acessórios para Equipamentos
Materiais Médicos
Instrumentais Cirúrgicos
Móveis Hospitalares
Gasoterapia / Oxigenoterapia / Inaloterapia
Calibrações RastreáveisCalibrações Rastreáveis
Manutenções Preventivas
Teste de Segurança Elétrica
Gerenciamento de Parque Tecnológico

FRETE
GRÁTIS*

MELHORES
PREÇOS

EXCELÊNCIA EM
ATENDIMENTO

(31) 2551-5525 
(31) 98897-2399 
(31) 97186-2021 R. Januária, 508, Colégio Batista - Belo Horizonte/MG

www.hipromed.com.br
a t e n d i m e n t o @ h i p r o m e d . c o m . b r
Siga-nos nas redes sociais: @hipromed

Dessa forma, o maior evento da Saúde de Minas Gerais, a Expo-Hospital Brasil, que será 
realizada em agosto no Expominas, promove o WORKSHOP ABORDAGEM TÉCNICA À TENTATIVA 
DE SUICÍDIO, ministrado por Richelmy Murta Pinto. Capitão do Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais, psicólogo clínico e coordenador do Grupo Temático Operacional de Atendimento a 
Tentativas de Suicídio do CBMMG. 

Abordagem Técnica à
TENTATIVA DE SUICÍDIO 

Escaneie o QR Code ao 
lado para ter acesso à 
programação completa 
e fazer sua inscrição.
Vagas limitadas!

Uma oportunidade para a capacitação 
de todos os profissionais que tem interesse no 
tema e/ou que atuam na prevenção ao suicídio. 
Conhecimento, networking e negócios na 
saúde.Participe, vagas limitadas! 



Patrocinado pela Cirurtec, o maior evento de Enfermagem em Centro Cirúrgico e CME de 
Minas Gerais acontece na Expo-Hospital Brasil, no Expominas, nos dias 23 e 24 de agosto de 2022.

O tema central do evento em 2022 será: CME – O DESAFIO DE SUAS INTERFACES.

Além da participação no evento, o congressista tem a oportunidade de visitar mais de 200 
stands de fornecedores da saúde de todo país que participam da 4ª. edição da Expo-Hospital Brasil, 
apresentando os lançamentos da indústria com condições especiais para os visitantes do evento.

II Jornada de Enfermagem 
em Centro Cirúrgico e CME 23 a 25 Agosto 2022

14h - 20h 

PROGRAMAÇÃO COMPLETA E INSCRIÇÕES:

Escaneie o QR Code ao lado para ter acesso 
à programação completa

e fazer sua inscrição. Vagas limitadas!

Alguns dos temas:

• Esterilização a baixa temperatura

• Desinfecção de ambientes sob a abordagem 
de mult camadas de proteção

• A gestão da CME nas suas interfaces

• Qualidade da água e normatizações no CME

• Rastreabilidade de materiais em CME

André Loreto de Assis
Diretor Executivo da Cirurtec

Dr. Gerson Luqueta
Doutor em Engenharia 
Biomédica

Izabel Iamaguti 
Coordenadora Centro Cirúrgico, 
CME e Endoscopia no Hospital 
Israelita Albert Einstein

Ana Lúcia de Fátima Paula
Enfermeira. Supervisora da 
CME. Do hospital São Francisco 
de Assis - unidade Concórdia

Alguns dos palestrantes:
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Pela primeira vez um evento específico para quem atua no setor de compras das instituições 
de saúde: I Seminário Mineiro de Compras na Saúde.

Com temas relacionados à gestão da cadeia de suprimentos, aos processos de avaliação 
de fornecedores e até sobre a elevação da empregabilidade do comprador hospitalar, o seminário 
acontece dentro do maior evento da saúde de Minas Gerais: Expo-Hospital Brasil.

Realizado no Expominas, entre os dias 23 e 25 de agosto, o I Seminário Mineiro de Compras 
na Saúde, acontece no primeiro dia da Expo-Hospital Brasil, no dia 23 de agosto.

I Seminário Mineiro de 
Compras na Saúde 23 a 25 Agosto 2022

14h - 20h 

PROGRAMAÇÃO COMPLETA E INSCRIÇÕES:

Escaneie o QR Code ao lado para ter acesso 
à programação completa

e fazer sua inscrição. Vagas limitadas!

Alguns dos temas:

A Importância da Avaliação de Fornecedores nos Processos de Compras

Gestão da Cadeia de Suprimentos Hospitalar após o Período da Pandemia

Como Elaborar um Termo de Referência Objetivo e Eficaz

Sergio Henrique
Gerente Executivo de 
Suprimentos e Logística 
do Mater. Dei

Luiz Fernando
Gerente de compras na 4BIO 
Medicamentos

Raquel Russo Mota 
Gerente de Suprimentos/ Supply 
Chain. Gerente de Suprimentos 
no Instituto Mario Penna

Alguns dos palestrantes:
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As contribuições do  

FARMACÊUTICO HOSPITALAR 
nas ações centradas no paciente

Doutora e mestre em Ciências da Saúde (UFMG), especialista em Farmácia Hospitalar para o 
Controle de Infecção Hospitalar (UFRN) e em Preceptoria em Saúde (UFRN), graduada em Farmácia 
(UFMG), atualmente chefe de Serviço da Farmácia Hospitalar e membro do Núcleo de Segurança do 
Paciente do Hospital das Clínicas –UFMG/EBSERH, Maria das Dores Graciano Silva é referência para 
os farmacêuticos quando o assunto é farmácia hospitalar.

Segundo ela, na última década, os serviços de Farmácia Hospitalar, assim como a atuação 
farmacêutica, sofreram muitas transformações. Evidenciou-se uma redução da prática farmacêutica 
voltada essencialmente para os aspectos de aquisição, distribuição e produção de medicamento, 
devido à incapacidade de produzir resultados de impacto em relação à qualidade, segurança e custo 
da farmacoterapia. 

Muitos serviços de Farmácia Hospitalar revisaram seus processos de trabalho, buscando 
maior eficiência e segurança, pressionados pela necessidade de agregar à prática profissional ações 
centradas no paciente, contribuindo com sua expertise no processo clínico-assistencial. 

“Certamente, o que move minha paixão pela Farmácia 
Hospitalar é a possibilidade que temos de “experimentar/
vivenciar” o quanto importante  somos no processo de 
cuidado dos nossos pacientes, seja na logística seja na clínica.” 

Maria das Dores Graciano

1.  Qual é o maior desafio farmacêutico na atuação em          
farmácia   hospitalar?

O farmacêutico para atuar em Farmácia Hospitalar deverá ser capaz 
de identificar as necessidades de assistência farmacêutica do hospital, 
com base no perfil assistencial e por meio de uma gestão compartilhada 
e alinhada com a alta gestão, e definir as prioridades abrangendo 
aspectos da logística e do cuidado ao paciente. O trabalho em equipe e o 
planejamento participativo minimizam o desafio e aumentam as chances 
de êxito, contribuindo para otimização da aplicação dos recursos e, 
principalmente, para a resolutividade dos serviços de saúde. 

Cabe salientar um desafio peculiar que é a inserção do mesmo na 
equipe interdisciplinar, uma vez que a atuação clínica do farmacêutico 
está em processo de consolidação. 



PROGRAMAÇÃO COMPLETA E INSCRIÇÕES:

Escaneie o QR Code ao lado para ter acesso 
à programação completa

e fazer sua inscrição. Vagas limitadas!

I Simpósio de Farmácia 
e Oncologia

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG) convida a todos os 
profissionais do setor a participarem do I SIMPÓSIO MINEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR E ONCOLOGIA que 
realizará em conjunto com o maior acontecimento da Saúde de Minas Gerais: EXPO-HOSPITAL BRASIL.

O Simpósio acontece nos mesmos dias de realização da Feira: 23 a 25 de agosto de 2022 no 
Expominas, em Belo Horizonte.

Além da oportunidade de participar do Simpósio, os participantes terão a oportunidade de visitar 
mais de 200 stands de fornecedores da saúde de todo país que participam da 4ª. edição da Expo-Hospital 
Brasil, apresentando os lançamentos da indústria com condições especiais para os visitantes do evento.

 
Conhecimento, networking e negócios na saúde. Participe, vagas limitadas!

23 a 25 Agosto 2022
14h - 20h 

Alguns dos temas:

• Programa de Stewardship hospitalar - Caminhos 
e avanços.  

• Atuação do farmacêutico hospitalar na oncologia 
clínica. 

• Saúde baseada em valores - Evitando o 
desperdício 

• Atuação do farmacêutico hospitalar na 
manipulação de antineoplásicos. 

Thaís Monteiro
Farmacêutica com perfil 
assistencial e atuação na 
farmácia clínica hospitalar

Guilherme Rezende de 
Souza Pinto 
Farmacêutico  da Federação 
das Unimeds de Minas Gerais

Andrea Bergamini 
Coordenadora do Comitê 
Técnico Nacional de Produtos 
Médicos da Unimed do Brasil

Alguns dos palestrantes:
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2.  Qual é o papel do farmacêutico 
na incorporação de novas tecnologias e 
como isso contribui para o desenvolvimen-
to da farmácia hospitalar?

O medicamento é uma das tecnologias 
em saúde, assim como produtos para saúde, 
equipamentos e procedimentos técnicos 
usados no cuidado prestados à população.

Diante da dinâmica exponencial 
da incorporação tecnológica em saúde, é 
crescente a busca por otimização na alocação 
de recursos em consequência do crescimento 
dos gastos.

Tradicionalmente, as atividades de 
avaliação de tecnologias em saúde (ATS) 
são realizadas em nível central, como aqui 
no Brasil, com a Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no Sistema 
Único de Saúde (Conitec). Os métodos e 
instrumentos da ATS foram desenvolvidos 
para avaliar as tecnologias em saúde e seus 
impactos na plenitude de um sistema. 

A descentralização da abordagem 
da ATS em âmbito hospitalar é uma nova 
tendência, propiciando a aplicabilidade da 
ATS para tomada de decisões em nível local, 
propiciando uma avaliação em conexão com 
um cenário organizacional específico.

Em vários hospitais brasileiros estão 
sendo estruturados núcleos de ATS, com 
participação de profissionais de saúde 
com expertise em farmacoeconomia, 
farmacoepidemiologia, economia da saúde, 
cuidado baseado em evidências que visam 
dar suporte na seleção de medicamentos, 
produtos para saúde, métodos diagnósticos 
e procedimentos cirúrgicos. Portanto, a 
participação ativa do farmacêutico no 
processo de inserção de novas tecnologias 
é fundamental, fortalece e engrandece a 
farmácia hospitalar. Para tanto, o farmacêutico 
precisa ter as habilidades e competências 
para atuar em ATS, capacitando-se em cursos 
e pós-graduação lato sensu ou stricto sensu. 

Também, precisamos ressaltar a importância 
e necessidade de incorporação de novas 
tecnologias que possibilitem a ampliação 
da automatização de atividades relativas ao 
preparo e distribuição de medicamentos, 
incluindo a robótica e o emprego de sistemas 
de suporte na decisão clínica. 

Essas inovações devem ser 
implementadas para tornar os processos mais 
ágeis e eficientes, o que, consequentemente, 
viabilizarão o aumento do tempo do 
farmacêutico destinado ao cuidado direto ao 
paciente.

3.  A partir da Lei 13.021/14, você 
considera que houve mudança na atuação 
farmacêutica?

A Lei nº 13.021/14 confirmou 
a farmácia como um estabelecimento de 
saúde e ratificou a importância dos serviços 
prestados pelo farmacêutico. O artigo 13 da 
Lei nº 13.021/14 explicita atividades que o 
farmacêutico deve desenvolver na prática 
profissional, inovando na incorporação de 
atividades clínicas.

Nesse sentido, essa lei contribui para 
dar mais visibilidade às atividades clínicas do 
farmacêutico na atenção hospitalar e também 
nos demais níveis de atenção.

O Art. 14 define que “Cabe 
ao farmacêutico, na dispensação de 
medicamentos, visando a garantir a eficácia e 
a segurança da terapêutica prescrita, observar 
os aspectos técnicos e legais do receituário.”
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Esse é o entendimento do legislador 
para respaldar as atividades de revisão 
de prescrições em âmbito hospitalar, 
atividade que contribui para otimização da 
farmacoterapia, prevenção e identificação de 
erros de medicação, portanto, essencial para 
a segurança do paciente e para alcançar a 
efetividade do tratamento.

4.  Qual a perspectiva do farmacêu-
tico na atuação em farmácia hospitalar em 
relação à segurança do paciente? 

Os incidentes ocorridos durante 
a assistência ao paciente são um grave 
problema de saúde pública. Dentre esses estão 
os relacionados ao processo de utilização 
de medicamentos, que são frequentes e 
podem comprometer de forma significativa 
a qualidade da assistência e a segurança do 
paciente. Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), os erros de medicação 
prejudicam, aproximadamente, 1,3 milhão 

de pessoas anualmente, apenas nos Estados 
Unidos. Mundialmente, os custos associados 
aos erros de medicação foram estimados em 
U$ 42 milhões por ano. Em 2017 foi criado o 
terceiro Desafio Global para Segurança do 
Paciente: “Medicação sem danos”, a fim de 
reduzir os erros de medicação e seus danos. 
Para 2022, a OMS definiu a temática o “Uso 
Seguro de Medicamentos”, que reafirma os 
objetivos do Desafio Global.

No Brasil, as discussões e ações 
destinadas à prevenção e minimização 
de problemas relacionados ao uso de 
medicamentos, já incluídas no Projeto Rede 
de Hospitais Sentinela da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e priorizada pela 
crescente busca por certificação de qualidade 
dos serviços de saúde, foram reforçadas 
pelo Ministério da Saúde com a criação do 
Programa Nacional de Segurança do Paciente 
(PNSP), em 2013. A segurança do paciente é 
colocada como prioridade na agenda do SUS
com a instituição do PNSP, a partir do qual
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temos a obrigatoriedade da estruturação dos núcleos 
de segurança do paciente nos hospitais e em paralelo 
ocorre a publicação do PROTOCOLO DE SEGURANÇA 
NA PRESCRIÇÃO, USO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICA-
MENTOS. 

5.  Qual ou quais são os aprendizados tra-
zidos pela pandemia Covid-19 para o farmacêutico 
hospitalar?

No clima organizacional, o farmacêutico teve 
que implementar medidas para assegurar coesão da 
equipe e um bom clima organizacional. 

Na tomada de decisão, por várias vezes, houve 
desabastecimento de insumo primordial, como 
sedativos e curares e, nós, farmacêuticos, tivemos que 
atuar de forma rápida e eficaz na proposição segura de 
substituições, priorizações e alterações de protocolos. 

Na inovação tecnológica foi no processo do 
cuidado que tivemos o aprendizado mais inovador 
com a implementação do serviço de teleatendimento, 
visando garantir a continuidade do cuidado dos 
pacientes em uso do anticoagulante oral varfarina, que 
fazíamos o monitoramento do RNI ambulatoriamente.  

Em relação à expansão de serviços 
farmacêuticos, tivemos a responsabilidade de 
dispensar os medicamentos para os pacientes dialíticos 
atendidos por nós, visando minimizar a possibilidade 
de riscos de contaminação, uma vez que esses pacientes 
frequentemente têm múltiplas morbidades e utilizam, 
em média, 10 a 12 medicamentos diariamente. 

O trabalho em equipe foi fundamental na 
realocação dos colaboradores, no redesenho dos 
fluxos de trabalho e na interlocução entre a alta 
gestão, equipe médica e de enfermagem para garantir 
uma assistência farmacêutica segura e de qualidade 
para nossos pacientes. Portanto, nossa prática diária 
precisou ser exercida com competência, flexibilidade, 
perseverança, cooperação e otimismo. 

Enfim, essa pandemia reforçou a importância de 
mantermos processos eficientes e seguros, sem deixar 
em segundo plano os relacionamentos, as pessoas. 



O maior evento da Hotelaria Hospitalar está de volta, em agosto, no Expominas: III Workshop 
de Hotelaria Hospitalar, que será realizado no dia 25 de agosto de 2022.

Promovido pela Sociedade Mineira de Hotelaria Hospitalar, o evento será realizado dentro 
da Expo-Hospital Brasil, o maior evento do setor da Saúde de Minas Gerais.

Apresentando os lançamentos da indústria com condições especiais para os congressistas 
do evento. Participe! Conhecimento, networking e negócios na saúde. Participe, vagas limitadas!

III Workshop de Hotelaria 
Hospitalar 23 a 25 Agosto 2022

14h - 20h 

PROGRAMAÇÃO COMPLETA
E INSCRIÇÕES:

Escaneie o QR Code ao 
lado para ter acesso à 
programação completa
e fazer sua inscrição.
Vagas limitadas!

Alguns dos temas:

• Governança Hoteleira

• Empoderamento da Equipe 
de Hotelaria Hospitalar

• A Hospitalidade Hospitalar e 
a Experiência do Cliente



41

POSICIONAMENTO E 
MARKETING MÉDICO:
uma necessidade real

Por Márcio Luiz Lima de Souza

O mercado digital segue 
crescendo a todo vapor, alguns 
números revelam a tendência à 
liderança do Brasil na américa latina, 
segundo o levantamento “Tendências 
e Comportamentos Digitais 2022” da 
Comscore Marketing. 

Saúde é o terceiro tópico mais 
buscado, com um crescimento de 24% 
(2021 – 2020), mais de 84 milhões de 
usuários acessam a internet via mobile, 
permanecendo em média, 3h38m por 
dia, o que estimulou o consumo de 
vídeos; usuários estes, que, totalizam 

56% com idade acima de 35 anos; Instagram continua sendo a plataforma com maior share de 
ações e comentários (foram 52% de crescimento em 2021 em relação a 2020); Google, Facebook e 
Microsoft alcançam juntas mais da metade da população digital mundial. 

Mas o que isso tem a ver com o mercado médico? 

Tem tudo a ver com o mercado e também com o mercado médico. 

O comportamento digital dos pacientes é algo já consolidado, mensurável e é item obrigatório 
em qualquer planejamento estratégico de clínicas e consultórios; a pesquisa pelo médico no 
Google, a visita às redes sociais, a busca pelo que é falado sobre cada profissional, tudo isso faz 
com que os médicos precisem estar cada vez mais posicionados na internet. Alguns estudos dizem 
que as pesquisas sobre o índice de satisfação no Google (as famosas estrelinhas) são fator decisivo 
de escolha (85% das pessoas optam por quem tem 4 estrelas acima). O marketing digital auxilia 
os médicos a fomentar seus negócios com estratégias cada vez mais apuradas para um público 
que sabemos, ser exigente, esclarecido e com afinidade tecnológica. Hoje em dia há diversas
ferramentas de criação de valor digital, o CRM (Customer Relationship Management) dos softwares 
de clínicas e consultórios são um bom exemplo. Tecnicamente, eles reconfiguram a criação de 
valor para acessar novas fontes de fornecimento, em resumo: o CRM auxilia no fortalecimento da 
relação com os pacientes, auxiliando no processo de torná-los embaixadores da marca do médico. 
A migração do marketing médico para o digital foi uma consequência do comportamento dos 
pacientes, o boca a boca ainda existe, mas hoje é virtual, porém, o acolhimento precisa ser real. 



Embora tenha havido a migração, há uma grande disparidade entre ferramentas digitais 
disponíveis e a sua efetiva utilização. Isso sinaliza uma questão cultural acima de qualquer coisa. Não 
basta a clínica se modernizar tecnologicamente, é preciso criar uma cultura digital de atendimento 
sem perder a empatia, agilizando processos sem cair na impessoalidade, é uma jornada que requer 
investimento em planejamento, pessoas e tempo. 

O dinamismo do mercado, a velocidade da informação não tirou o foco das pessoas que 
buscam os profissionais da medicina, apenas acelerou a jornada e abriu um leque de recursos 
tecnológicos para estreitar a comunicação com médicos bem posicionados na internet. Muito mais 
fácil para um casal que está apenas começando essa busca, se conseguir assistir a vídeos explicando 
o começo, as dúvidas mais básicas, pontos que ainda são uma insegurança, já poderão chegar para 
uma consulta com muito mais convicção e percepção de valor sobre o médico disponibilizou o 
material na internet. O médico que não está “digitalizando” seu legado, seu conhecimento, está 
perdendo uma grande chance de alcançar mais pacientes, gerar autoridade perante um público que 
ele não conhece mas é ávido por informações sobre o assunto. Em mundo de grande volatilidade, 
as clínicas precisam consolidar alguns critérios não-virtuais para depois fazerem a transição para o 
digital. 

Conhecimento técnico: o serviço precisa ser conhecido, comunicado de forma ética, bem 
posicionada, de modo que os pares indiquem e os pacientes entendam. 

Inteligência emocional: as pessoas que recebem, atendem, são os pontos de contato dos 
pacientes precisam ser constantemente treinadas, preparadas e estarem sempre motivadas, a 
empatia precisa se ruma cultura e não apenas o traço de um ou outro integrante da equipe. 

Capacidade de adaptação: “ou você tem uma estratégia ou faz parte da estratégia de 
alguém”. É preciso haver um plano de fácil assimilação e ajustes caso o mercado exija, por exemplo: 
pagamentos via pix, digitalização da jornada do paciente (quanto menos papéis, menos chance de 
perda de informações importantes), gestão de dados (os dados são o principal ativo de quaisquer 
empresas). 

O perfil do novo médico mudou. Esse novo perfil não é o de um médico empreendedor, 
que aposta numa técnica, numa determinada região, numa parceria com um colega. Ele é um 
empreendedor que fez medicina. Tem consciência que o tempo e recursos financeiros investidos 
precisam de planejamento, estratégia para que deem retorno. Não significa que o médico “experiente 
há mais tempo” precise mudar sua essência. Significa apenas que novos tempos trouxeram mais 
opções de comunicação com os pacientes, mais ferramentas estratégicas de negócios. Os médicos 
jamais serão substituídos por tecnologia. Serão substituídos por outros médicos que entendam de 
tecnologia. 

O marketing é ferramenta obrigatória de qualquer clínica para estruturar seu posicionamento 
num mercado cada vez maior, mais exigente e com sede de informação. Não é antiético, nem vai no 
sentido oposto da medicina. A medicina como conhecemos continua sendo um dos temas mais 
buscados no Google, tem seu código de conduta, suas normas, sua ética (que bom que seja assim), 
evolui a cada ano para o bem da vida humana, ela segue no seu tempo. A medicina não precisa de 
marketing. O médico, sim. 
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www.elomed.com.br  

RR

Desde 1987

Passo Fundo/RS
comercial@elomed.com.br

Realize procedimentos 
com Segurança e Confiabilidade! 

 

Solução completa em Sistemas IT  
Médico para ambientes hospitalares do 

Grupo 2 (Sala cirúrgica, UTI, Recuperação 
pós anestésica, Hemodinâmica, e outros).

Sistema IT Médico
Seu ambiente hospitalar

mais seguro

Calibrador de Pressão
para esfigmomanômetros e 

monitores multiparamétricos
Segurança e Precisão

à sua Calibração

São mais 30 anos dedicados a 
metrologia com constante 

aperfeiçoamento, proporcionando 
a nossos clientes equipamentos 
de qualidade, confiabilidade e 

robustez.IPM3000

IP300.5

IPS3000

Soluções para
Ambientes Hospitalares

Atende as Normas Brasileiras NBR 13534 
e RDC 50,  e internacionais IEC 61557-8, 

IEC 61558-2-15 e IEC 61557-9.

Atende as portarias do Inmetro.
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Um evento específico para os fisioterapeutas o I Seminário Mineiro de Fisioterapia Hospitalar, 
traz para a capital mineira grandes nomes do cenário nacional para debater sobre as novidades do 
mercado.  

Com temas abordando a prescrição clínica do exercício hospitalar, reversão da fragilidade 
do idoso, indicadores de desempenho até mesmo alta performance do profissional e elevação da 
taxa de empregabilidade, o Seminário acontece durante o maior evento da saúde de Minas Gerais: 
Expo-Hospital Brasil.

I Seminário Mineiro de 
Fisioterapia Hospitalar 23 a 25 Agosto 2022

14h - 20h 

PROGRAMAÇÃO COMPLETA E INSCRIÇÕES:

Escaneie o QR Code ao lado para ter acesso 
à programação completa

e fazer sua inscrição. Vagas limitadas!

Alguns dos temas:

• Impacto da pandemia no sedentarismo de pacientes 
com doenças pulmonares e estratégias de reabilitação 
domiciliar.

• Entrega de Valor em Saúde: pertinência, desfecho, 
experiência e desperdício.

• Indicadores de desempenho: reflexões sobre o que 
precisamos medir.

• Prescrição clínica de exercício hospitalar.

• Gestão e qualidade nos serviços de fisioterapia.

Andre Luis Bernadelli 
Gestor do Setor de Fisioterapia 
na Hospital Vera Cruz BH

Thiago Brito 
Fisioterapeuta do Pronto 
Socorro João XXIII e do 
Hospital Mater Dei

Juliana do Nascimento
Doutora em Ciências da 
Saúde (USP), autora do livro 
“Prescrição clínica de exercício: 
a visão do novo fisioterapeuta”

Felipe Carvalho
Auditor de Contas em Sistema 
de Saúde pelo IEPAE- Albert 
Einstein

Alguns dos palestrantes:



Um mundo cada vez mais globalizado, 
conectado, instantâneo demanda também, 
cada vez mais, profissionais que se mantém 
atualizados quanto às novidades na sua área de 
atuação. 

Quem tem o costume de constantemente 
buscar novos conhecimentos e de se manter 
atento às novidades e lançamentos da indústria 
costuma ter oportunidades diferenciadas para 
sua carreira.

Além de ser um profissional mais bem 
preparado para atender às demandas da 
organização ou instituição na qual atua, ao 
participar de eventos na sua área de atuação 
esse profissional acaba sendo notado pelo 
mercado. E também oportuniza a criação de 
vínculos com colegas de profissão e empresas 
do setor.

Isso é ainda mais verdade quando se 
trata do setor da saúde, no qual a inovação é 
fundamental e por isso mesmo constante. Nesse 
sentido, feiras e congressos são os espaços mais 
indicados e utilizados para a apresentação das 
inovações ao mercado.

Feiras pelo fato de reunirem os principais 
fornecedores e fabricantes do setor da saúde 
para apresentarem seus lançamentos ao 
mercado. 

Congressos por reunirem os principais 
nomes do mercado, pesquisadores e líderes das 
instituições de saúde, constituindo-se dessa 
forma no momento mais oportuno para a troca 
de conhecimentos.

Por isso a importância da Expo-
Hospital Brasil, o maior evento da saúde de 
Minas Gerais, que em sua quarta edição será 
realizado pela primeira vez no Expominas, em 
Belo Horizonte, o mais moderno centro de 
exposições e convenções do estado mineiro.

Um evento imperdível, e convidamos 
você, profissional da saúde, a participar desse 
Grande Reencontro Presencial da Saúde em 
Minas Gerais.

Nas páginas seguintes uma pequena 
amostra dos eventos congressuais que 
acontecerão durante a Expo-Hospital Brasil. 
A programação completa de cada evento 
poderá ser acessada escaneando o QR Code 
de cada congresso, e a inscrição pode ser feita 
por um processo bem simples, pelo próprio 
celular. 

A IMPORTÂNCIA DE PARTICIPAR DE UM

CONGRESSO NA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO

Feiras, congressos, simpósios, seminários, entre 
outros, oferecem oportunidades de crescimento  
e reconhecimento profissional.

Nos vemos na Expo-Hospital Brasil, até lá!!!
Equipe Expo-Hospital Brasil
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O GRANDE REENCONTRO 
DA SAÚDE

23 a 25 de Agosto 2022
Expominas

Belo Horizonte - MG



ESTERILIZADOR À PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 

� Ciclo limpo. Não é nocivo ao usuário e reduz elementos especiais de proteção, �

por não produzir gás tóxico.�

� Dispensa o uso de água, grande vantagem em relação aos Esterilizadores 

convencionais que consomem de 90 a 100 litros de água por ciclo.�

� Ciclos mais curtos, resultando em baixo consumo de energia, estimado em cerca �

de 10% do consumo de energia em um ciclo de Esterilizador a vapor convencional. 

� Não contamina o solo.�

�

Soluções Pensando
na Sustentabilidade.

C E N T R O  C I R Ú R G I C O  E  U T I

Salas Inteligentes - A Baumer através de uma equipe 

multidisciplinar especializada em produtos, 

desenvolve projetos de automação de salas através

d a s  d i fe r e n t e s  t e c n o l o g i a s  e x i s t e n t e s ,

tais como: Mesas Cirúrgicas, Focos Cirúrgicos, 

colunas, Monitores, vídeos, Aparelhos de 

Anestesia, Estativas, entre outros.

Atuando no mercado desde 1968, a empresa CIRURTEC é Representante Exclusivo da marca BAUMER
em todo o Estado de Minas Gerais.

CONSULTE-NOS

31 2511-1003
cirurtec@cirurtec.com.br

www.cirurtec.com.br
www.baumer.com.br


