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Tema 2021 – Healthcare Business Unit

Todo ano, a divisão de saúde da Informa Markets
determina um tema macro para pautar as discussões em
todos os eventos que produz ao longo do ano.
Para 2021, o tema escolhido é:

“O novo urgente: como redesenhar o setor de saúde em
meio a uma sociedade híbrida”

Portfólio de Saúde
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Tema 2021 – Healthcare Business Unit
O novo urgente

Temas importantes

O novo setor de saúde em meio a uma sociedade híbrida

-

Como aumentar a adesão aos tratamentos?

Não estamos falando de telemedicina, estamos falando do futuro da saúde em uma
perspectiva de incertezas. A proposta é repensar todo o setor de saúde para um
novo paciente que está inserido em um modelo nunca antes vivido e sem previsão
de retorno ao que tínhamos antes.

-

Como criar novas formas de tratamentos? (SaMD, DTx)

-

Como avançar em questões de privacidade e segurança
nos setores público e privado?

-

Como avançar com a coordenação do cuidado entre
diferentes players do setor e considerando a jornada do
paciente única?

-

Como aumentar a autonomia do cuidado do paciente
sem perder a qualidade dos desfechos?

Vivemos uma intensificação das relações virtuais, uma fragilidade nos modelos de
trabalho autônomo, excesso de informação e uma inovação e hibridização de
espaços como, por exemplo, no varejo.

A lista de desafios é longa. E ela não pode mais ser solucionada com a cabeça que
tínhamos antes da COVID-19. É mais do que a hora de pensarmos o setor de saúde
fora dos muros das instituições e com uma troca significativa de experiência com
outros setores da economia.
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Digital Journey by Hospitalar

Em 2021, realizaremos nos meses de Maio e Agosto, jornadas de
conteúdo para as comunidades do setor da saúde. A Digital Journey
by Hospitalar promoverá conteúdo especializado com temas
relevantes para cada comunidade do setor. Além da possibilidade de
assistir a muito conteúdo qualificado, disponibilizaremos através da
plataforma experiências de networking para oportunidades de
novos negócios.
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Digital Journey by Hospitalar – Programação Agosto
Programação de agosto de 2021:

• 17:00 – 17:10
Abertura

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

16/08
Atenção Domiciliar +
Reabilitação

17/08
Qualidade assistencial e
segurança do paciente

18/08
Gestão e liderança

19/08
TI e Digital Health

23/08
Facilities +
Arquitetura

24/08
Engenharia Clínica

• 17:10 – 17:30
Entrevista

• 17:35 – 17:50
Industry Talks
• 17:55 – 18:55
Painel de Debate

25/08
Supply Chain

26/08
Tecnologia e Inovação

• 19:05 – 19:20
Industry Talks

• 19:25 – 19:55
Keynote
• 20:00 – 21:00
Sala Comunidade

Todo mês
de Agosto

Portfólio de Saúde
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Possibilidade de realização de networking, reuniões de negócio e acesso à sessões de contéudo

16 de agosto - Atenção Domiciliar e Reabilitação
Saindo do hospitalocentrismo e partindo para os cuidados de transição e
atenção domiciliar: entenda como a pandemia alavancou os avanços
tecnológicos nestes ambientes e como foi a aceitação por entidades de
classe e operadoras de saúde. Tecnologias assistivas, cuidados de
transição, equipamentos e soluções para reabilitação. A jornada dos
cuidados clínicos e funcionais está mais integrada e conectada do que
nunca!
Público alvo: Profissionais da área da saúde: médicos,
enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais,
psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, advogados, arquitetos,
engenheiros, empresários e administradores de serviços de saúde, assim
como todos os demais profissionais que atuam direta ou indiretamente
nos segmentos da transição de cuidados.
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16 de agosto - Atenção Domiciliar e Reabilitação
17h00 Abertura
17h10 Entrevista
A atuação da Unidade de Transição e da Atenção Domiciliar na Pandemia – Oportunidade de integração de ações e serviços
Entrevistador: André Minchillo, CEO, Casa e Saúde Home Care
Entrevistado: Leonardo Salgado, Presidente, NEAD – NUCLEO DE EMPRESAS DA ATENÇÃO DOMICILIAR*
Entrevistado: Carlos Alberto Chiesa, Presidente, ABRACHT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS E CLÍNICAS DE TRANSIÇÃO*

17h35 Industry Talks

17h55 Painel de Debate
Tecnologias em Medicina de Reabilitação, um Olhar para o Futuro!
Moderadora: Dra Linamara Battistela, MD. PhD. professora titular de Fisiatria, FMUSP-SP
Debatedora: Marta Imamura, Pesquisadora e médica fisiatra, Instituto de Medicina Física e Reabilitação (IMREA) e do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro
Debatedor: Gilson Tanaka Shinzato, Diretor do Tratamento por Ondas de Choque, Axis Clínica de Coluna
Debatedor: Felipe Fregni, Professor de Medicina Física e Reabilitação, Harvard Medical School

19h05 Industry Talks

19h25 Keynote
O momento estratégico da indicação e captação de pacientes para a transição de cuidados
Adriana Grassmann Wanter, ATS HOME CARE – RS

20h00 Sala Comunidade

Information Classification:
Programação
sujeitaGeneral
a alterações sem aviso prévio. * A confirmar.

17 de agosto - Qualidade assistencial e
segurança do paciente
Entregar uma discussão contextualizada por países e regiões de como
estão sendo as respostas das organizações de saúde em prol dos
clientes/pacientes em termos de qualidade assistencial e segurança da
assistência. Começar uma discussão e aprofundá-la em termos de que
surgem os primeiros artigos mostrando que os hospitais e serviços de
saúde acreditados e/ou com histórico comprovado de programas de
qualidade e segurança se saíram melhor no enfrentamento
da pandemia.
Público-alvo: Profissionais de referência e com poder de decisão na
cadeia da saúde, em especial das áreas de hospitais, clínicas,
operadoras de planos de saúde, laboratórios, associações do setor e
organismos de governo, com interesse direto em experiências nacionais
e internacionais que possam adicionar valor às estratégias de
enfrentamento aos desafios da saúde brasileira.
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17 de agosto - Qualidade assistencial e segurança do paciente
17h00 Abertura
Fabio Leite Gastal, Presidente do Conselho de Administração, ONA
17h10 Entrevista
O papel da Acreditação durante a pandemia de Covid-19 na América Latina
Entrevistado: Dr. Ezequiel Garcia Elorrio, Presidente Eleito, ISQUA
Entrevistador: Fabio Leite Gastal, Presidente do Conselho de Administração, ONA

17h35 Industry Talks
17h55 Painel de Debate
O papel da Acreditação durante a pandemia de Covid-19 no Brasil
Moderadora: Gilvane Lolato, Gerente Operacional, ONA
Debatedora: Dra. Elenara Ribas, Consultora, Médica Intensivista, Especialista em Segurança do Paciente
Debatedora: Dra. Mônica Monteiro de Castro, PhD ENSP/FIOCRUZ, Consultora, Especialista em Redes Assistenciais e Consultora na Unimed do Brasil
Debatedora: Dra. Tânia Grillo Pedrosa, PhD UFMG, Consultora, Diretora, IAG e do Programa DRGBrasil

19h05 Industry Talks
19h25 Keynote
O papel da Acreditação durante a pandemia de Covid-19 no México
Dra. Odet Sarabia, Diretora, Instituto Mexicano de Salud

20h00 Sala Comunidade

Programação
sujeitaGeneral
a alterações sem aviso prévio. * A confirmar.
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18 de agosto - Gestão e liderança
O que a gestão e liderança da saúde precisa para que ofertemos ainda
melhores serviços e produtos à população? Educação corporativa,
ESG, como serão os líderes do futuro e demais temáticas que
envolvem o dia-a-dia da alta gestão do setor.
Público-alvo: Gestores, administradores e líderes do setor de saúde.
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18 de agosto - Gestão e liderança
17h00 Abertura
17h10 Entrevista
Desafio de gestão de pessoas no setor hospitalar no pós-pandemia
17h35 Industry Talks

17h55 Painel de Debate
Projeto Redução do Custo Brasil e os impactos na Saúde
Moderador: Dirceu Barbano, Diretor Científico, SindHosp
Debatedor: Fernando Torelly, Superintendente corporativo e CEO, HCor*
Debatedor: Jorge Lima, Secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação - Ministério da Economia*
19h05 Industry Talks
19h25 Keynote
Se todos sabem que o modelo de remuneração do setor precisa ser revisto, porquê é tão difícil mudar?
20h00 Sala Comunidade

Programação
sujeitaGeneral
a alterações sem aviso prévio. * A confirmar.
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19 de agosto - TI e Digital Health
"O Dia depois de Amanhã: Digital Health apoiando o Desbloqueio dos Serviços
Clínicos pós-Covid-19” objetiva desenvolver um tema que preocupa toda a
Cadeia de Saúde: a massa de procedimentos clínicos represada pelo isolamento
social, que com a redução da pandemia tende a desovar por todo o Sistema
Público e Suplementar de Saúde.
Público alvo:

C-Level da Cadeia Nacional de Saúde com interesse direto em ações tecnológicas e
ferramentas de digital health que possam adicionar valor no momento crítico da saúde nacional. Fazem
parte os seguintes segmentos-alvo da cadeia sanitária:
 Prestadores de Serviços em Saúde (Hospitais, Laboratórios, Clínicas, Cadeia Varegista de Fármacos,
Médicos, etc.);
 Provedores de Produtos e Serviços em eHealth, nacionais e internacionais (instalados no país);
 Indústria de Fármacos com ações diretas no controle epidemiológico e no fornecimento de insumos
medicamentosos em B2B e B2C;
 Distribuidoras de Soluções, Insumos e Tecnologias estrangeiras no Brasil (importadores);
 Healthtechs - Setor de Serviços voltados a Saúde do Consumidor com forte envolvimento em Digital
Health (homecare, telecare, medical contact center, apps em mHealth, etc.);
 Mercado nacional e internacional de Fundos de Investimentos, Venture Capital Funds, Angels,
Incubadoras, Aceleradoras e setores em geral que fomentam a inovação tecnológica em Saúde
(instituições públicas, universidades, etc.).
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19 de agosto - TI e Digital Health
17h00 Abertura
Guilherme Hummel, Coordenador científico, HIMSS@Hospitalar
17h10 Entrevista
O dia depois de amanhã: como será Digital Health no pós-Covid-19
Entrevistador: Guilherme Hummel, Coordenador científico, HIMSS@Hospitalar
Entrevistado: Ran Balicer, Director of Health Policy Planning for Clalit and Founding Director, Clalit Research Institute

17h35 Industry Talks
Pixeon
17h55 Painel de Debate
Como a Cadeia de Saúde planeja utilizar Telehealth para suportar o desbloqueio dos procedimentos clínicos represados
Moderador: Guilherme Hummel, Coordenador científico, HIMSS@Hospitalar
Debatedor: Vander Corteze, Founder & CEO, Beep Saúde
Debatedor: Felipe Reis, Gerente Executivo de Inovação, Tecnologia e Soluções Médicas, BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo
Debatedor: Marcos Loreto, Diretor Técnico Médico, Omint
Debatedor: a definir, Intersystems

19h05 Industry Talks
MV
19h25 Keynote
Os desafios em Digital Health no pós-pandemia
Greg Caressi, Vice President, Global Client Lead, Frost & Sullivan

20h00 Sala Comunidade
Programação
sujeitaGeneral
a alterações sem aviso prévio. * A confirmar.
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23 de agosto - Facilities + Arquitetura Hospitalar
A relação com nosso ambiente também mudou. Vivemos uma corrida ao adaptar
nossas estruturas para o “novo seguro”, agora estamos entendendo como aproveitar
este momento para aplicar inovações e analisar seus impactos na operação. Como
melhorar a eficiência entre as áreas de Hotelaria e Serviços no controle de infecções?
Qual o melhor modelo de gestão coorporativa para atender aos novos processos e
otimizar a experiência do paciente? Venha entender com os especialistas as
tendências dessa área que disparou em importância com a pandemia.
Público alvo: Gerentes de Facilities, COO, Diretoria de Operações, Gestores da
administração predial, de UX, Arquitetos, Engenheiros e demais especialistas
envolvidos com a infraestrutura dos espaços de saúde
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23 de agosto - Facilities + Arquitetura Hospitalar
17h00 Abertura
17h10 Entrevista
Desafios na gestão corporativa das operações hospitalares
Entrevistador: Marcelo Boeger, Consultor e Gestor em Hotelaria e Facilities, Hospitallidade Consultoria
Entrevistada: Larissa Lins, Gerente Nacional de Nutrição e Gastronomia, UHG – Américas Serviços Médicos

17h35 Industry Talks
17h55 Painel de Debate
19h05 Industry Talks
19h25 Keynote
20h00 Sala Comunidade

Programação
sujeitaGeneral
a alterações sem aviso prévio. * A confirmar.
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24 de agosto - Engenheira Clínica
Na maior crise sanitária do século, a gestão de tecnologias de
saúde para proporcionar uma melhoria nos cuidados
dispensados ao paciente se fez essencial. Participe das
discussões do setor sobre como a tecnologia possibilitou
melhores tratamentos e como podemos expandir seu acesso.
Público alvo: C-level, engenheiros clínicos, corpo clínico
(médicos, enfermeiros, fisioterapeutas).
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24 de agosto - Engenheira Clínica
17h00 Abertura
Ricardo Maranhão, Presidente executivo, ABEClin
17h10 Entrevista
Aquisição e incorporação tecnológica em laboratórios: a experiência do grupo Fleury
Entrevistada: Suzy Cabral, Gerente Sênior de Engenharia Clínica e Processos Técnicos de Centro Diagnóstico, Fleury*
Entrevistador: Ricardo Maranhão, Presidente executivo, ABEClin

17h35 Industry Talks
Stryker
17h55 Painel de Debate
Sistemas de gestão em Engenharia Clínica
Moderador: Bruno Roma, Vice-presidente, ABEClin
Debatedor: Thiago Bajur, Fundador, Arkmeds
Debatedor: Ricardo Reis, Diretor de Operações, Efort*
Debatedor: João Galdino de Carvalho Neto, CEO, Genesis*

19h05 Industry Talks
Stryker

19h25 Keynote
A gestão de tecnologia em equipamentos de laboratório: o papel da Engenharia Clínica
Renato Guastella,Gerente Executivo Eng. Clínica & Planejamento e Performance, Grupo DASA

20h00 Sala Comunidade

Programação
sujeitaGeneral
a alterações sem aviso prévio. * A confirmar.
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25 de agosto - Suppy Chain
As cadeias de suprimento sofreram um grande impacto com a pandemia
de COVID-19. Ficou mais evidente que a digitalização da rede e tornar o
setor mais estratégico são imprescindíveis para uma gestão eficiente de
ativos. Discutiremos também os beneficios e caminhos para um last mile
tecnológico e a otimização processo de compras de insumos para vacinas.
Venha conhecer as iniciativas bem sucedidas do setor e como diferentes
players atuam neste segmento.
Público-alvo: compradores, C-level, distribuidores, fornecedores/
produtores.
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25 de agosto - Suppy Chain
17h00 Abertura
17h10 Entrevista
17h35 Industry Talks
Hangzhou Alltest
17h55 Painel de Debate
19h05 Industry Talks
19h25 Keynote
20h00 Sala Comunidade

Programação
sujeitaGeneral
a alterações sem aviso prévio. * A confirmar.
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26 de agosto - Tecnologia e Inovação
Especialmente no último ano, a pandemia de COVID-19 trouxe à luz a
importância da obtenção de diagnósticos e tratamentos de última geração
para a qualidade de vida e longevidade das pessoas, assim como a
necessidade dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento no setor
de saúde, especialmente em técnicas inovadoras e baseadas na alta
tecnologia.
É preciso que indústria, governo e instituições se unam no objetivo de
assumir o papel em acelerar a inovação tecnológica de saúde no país, de
modo a haver mais protagonismo, menos burocracias e entraves que
possam estagnar o processo. O que falta para isso acontecer? Quais
passos já foram dados nesse sentido? A programação deste dia na Digital
Journey by Hospitalar procura situar o cenário atual e propor maneiras de
evoluir neste caminho já iniciado, mas que o país ainda tem muito a
percorrer para alcançar outras nações.

Público alvo: C-level e outros responsáveis pela TI de provedores,
operadoras, laboratórios, governo.
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26 de agosto - Tecnologia e Inovação
17h00 Abertura
17h10 Entrevista
A Tecnologia da Saúde em 2030
Entrevistador: Fernando Silveira Filho, Presidente Executivo, ABIMED
Entrevistado: Fabrício Campolina, Healthcare Transformation Officer, Johnson & Johnson*

17h35 Industry Talks
ASP

17h55 Painel de Debate
Transformação Digital Aplicada na Saúde Pública
Moderador: Fernando Silveira Filho, Presidente Executivo, ABIMED
Debatedor: Dr. Luis Romagnolo, Coordenador do Departamento de Inovação, Hospital de Amor de Barretos*
Debatedor: Valter Ferreira, Coordenador de TIC / CIO, Hospital de Clínicas de Porto Alegre*
Debatedor: Marcelo Takano, Coordenador Geral do Projeto e-Saúde, Prefeitura de São Paulo*

19h05 Industry Talks
A Telemedicina já é Passado
Isadora Kimura, CPO - Chief Product Officer, Nilo Saúde

19h25 Keynote
Transformação Digital na Saúde
Eliana Emediato de Azambuja, Coordenadora-Geral de Transformação Digital, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações*

20h00 Sala Comunidade

Programação
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a alterações sem aviso prévio. * A confirmar.
Information Classification:
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