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EDITORIAL

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Os últimos avanços da tecnologia, a situação econômica e financeira do Brasil,
o envelhecimento da população e os posicionamentos das novas lideranças governamentais que assumirão o país em 2019, farão desse ano, um ano chave para
reavaliação da gestão das entidades filantrópicas.
A área da gestão hospitalar é complexa por natureza. Os responsáveis pelo bom
funcionamento de um hospital sabem que sem planejamento, sem o domínio dos
processos e sem atitudes com foco nos resultados, fica impossível desenvolver um
atendimento de qualidade para a população. Antes de buscar novos caminhos, no
entanto, é fundamental traçar um diagnóstico das práticas atuais e reconhecer o
que tem gerado resultados positivos e negativos e traçar ações para correção dos
rumos sinalizando os caminhos por onde se poderá evoluir.
Nesta perspectiva, o 28º Congresso Fehosp terá como tema central “Fazendo
check-up na gestão: eficiência no diagnóstico, sucesso no tratamento” que, por
meio de palestras, debates, e apresentação de cases de sucesso, desafiará os congressistas a conhecerem este novo cenário de profundas mudanças, mostrando as
ações que deverão ser adotadas para que as nossas instituições possam aprimorar
seus desempenhos. Certamente 2019 será um ano de mudanças marcantes na história de nossas entidades.
Espero por vocês.

Edson Rogatti

Diretor Presidente
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PRÉ-CONGRESSO / CONGRESSO

DIA 23 DE ABRIL - TERÇA-FEIRA
8h00 às 9h30

Pré-Congresso

• Sala 1 – Filantropia
• Sala 2 – Contratualização
• Sala 3 – Atualidades: desafios e oportunidades
9h45 às 17h30

Atividades - Congresso

9h45 às 10h15

Abertura - Congresso

10h15 às 11h
		

Fazendo check-up na gestão: eficiência
no diagnóstico, sucesso no tratamento

que nos subtraem continuamente profissionais qualificados. Esses aspectos
aliados à novíssima questão da reforma trabalhista suscitam debates e
instigam nossos administradores a “radiografarem sistematicamente” a sua
força de trabalho. “Administrar as terapias mais recomendadas” significa não
só estimular a motivação permanente das equipes do hospital, como também
criar condições para garantir sua permanência nos nossos quadros.

14h45 às 15h05
		
		
		

Diagnóstico da Cultura Organizacional:
o autoconhecimento como motivador
para os processos de transformação 		
do negócio hospitalar

15h05 às 15:30h Debate

Proposta: São múltiplas as possibilidades de melhoria nos diversos

aspectos que compõem a gestão hospitalar. Considerada como uma das mais
complexas dentro do ambiente corporativo, ela assume maior abrangência
ainda quando está imersa no ambiente filantrópico. Nesse sentido, conquanto
se possam reconhecer várias iniciativas pautadas pela vontade de acertar, é
indispensável conjugar essa motivação com o uso adequado de ferramentas e
instrumentos modernos de aprimoramento da gestão.
Pessoas, Processos e Resultados devem ser diagnosticados adequadamente
para posterior administração das terapias-alvo mais indicadas. E Mais: além
do “olhar para dentro”, será inevitável encarar os desafios a serem impostos
por um 2019 que trará também a atuação de novas lideranças na área
governamental.
Esse conjunto de fatores fará com que o modelo de negócios de nossos
hospitais tenha que ser rediscutido, sempre buscando inevitavelmente a
eficiência nos métodos, e a eficácia nos resultados.
Este é o objetivo do nosso evento, já em sua 28ª edição: trazer aos nossos
congressistas esse novo ambiente da saúde e desafiá-los para entendê-lo de
forma a alavancar as suas instituições para novos patamares de desempenho.

15h30h às 16h

16h às 16h40
Fazendo Anamnese dos processos 		
		de trabalho
Proposta: Os hospitais são instituições diferenciadas; recebem estímulos

diversos que cotejam seus métodos e processos de trabalho diuturnamente.
São entidades que vivem um ambiente corporativo permeado por mudanças
oriundas de fatores tecnológicos, sociais e humanos. Em função disso, tem
naturalmente que se revisar e rever seus padrões de trabalho para ajustá-los
às demandas que os ambientes interno e externo instigam. A velocidade das
mudanças, que hoje já é intensa, deverá ser mais acelerada nos próximos anos.
Cabe às nossas lideranças criar um ambiente de permanente “anamnese dos
seus processos de trabalho” com o envolvimento de suas equipes.
É com esse foco que este painel propõe aos congressistas a reflexão de suas
práticas atuais, ainda que sejam as mais tradicionais e tenham sido exitosas,
onde os cases nos permitirão fazer analogias e reflexões em nosso modelo de
gestão. “ O que nos trouxe até aqui não nos levará ao Futuro”

16h40 às18h

11h às 12h
O poder de transformação do 		
16h40 às 17h
		empreendedor brasileiro:			
		
		
negócios de impacto, perspectivas 		
		
		
para o país, inovação e valor em saúde
12h às 12h30

Debate

12h30 às 14h

Almoço

14h às 14h45
Gestão de pessoas: da radiografia à		
		terapia personalizada
Proposta: As nossas instituições vivem um papel singular quando

se considera o perfil da sua força de trabalho. Somos tradicionalmente
formadores de quadros profissionais e para consegui-los tivemos de enfrentar
muitos obstáculos. Enfrentamos as dificuldades que foram e vêm sendo
impostas por uma educação formal carente de especializações em vários
segmentos. Ainda que tal cenário nos imponha um enorme desafio, temos
também que enfrentar a natural concorrência de setores mais competitivos
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Coffee-break

17h às 17h20
		
		
		

Painel de Cases e Debate
Case 1: Gestão por Processos: 		
o gerenciamento de negócio 		
ponta a ponta
Case 2 – Liderança Profissional: 		
mantendo o foco na missão institucional
baseada nos valores centrados nas 		
pessoas, processos e resultados

17h20 às 17h40 Case 3 – Uso de tecnologias disruptivas
		
para gestão de processos e captação de
		recursos
17h40 às 18h

Debate

CONGRESSO

DIA 24 DE ABRIL – QUARTA-FEIRA
8h30 às 9h
		

Modelos de Negócios: 			
Do Check-Up às Terapias inovadoras

10h30 às 10h50
		
		

Case 1 – Plano de Saúde Santa Casas:
relato de uma experiência para 		
ampliar a fonte de receitas

atualidade é diametralmente diferente do modelo original. Isso vem sendo
verdadeiro para Bancos, Indústrias de ponta, Instituições de Ensino, e será
verdadeiro também para os Hospitais Filantrópicos.

10h50 às 11h10
		
		

Case 2 – Ociosidade x Oportunidade:
obtendo ganhos a partir de uma 		
fragilidade de negócio

O país terá pela frente alguns anos de duros ajustes na sua política fiscal e
econômica, e os setores que tem forte relação de negócios com os governos,
certamente serão muito mais afetados. É o caso dos hospitais filantrópicos
cuja rentabilidade depende em muito da relação com o SUS.

11h10 às 11h40
		
		

Case 3 – Estimulando uma cultura de
doação: dando vida às ideias, projetos
e alavancando a captação de recursos

Neste painel, os palestrantes trarão um cenário empresarial, que à primeira
vista poderá parecer distante do nosso ambiente hospitalar. Observaremos, no
entanto, que essas organizações fizeram em algum momento os seus checkups, alinharam suas forças e suas fraquezas, redescobriram novos modelos,
criaram suas terapias inovadoras, e, fundamentalmente, demonstraram
coragem em mudar.

11h40 às 12h00 Case 4 – A Visão do Doador: 		
		
como o empresariado poderá contribuir
		
para modernizar as Santas Casas e 		
		Hospitais Beneficentes

Proposta: A configuração de grande parte do mundo empresarial na

O nosso desafio é semelhante.

12h às 12h30

Debate

9h às 9h20

Debate

12h30 às 14h

Almoço

9h20 às 10h
		
		

Fortalecendo a imunidade e a resistência
das Instituições: Fontes Criativas de 		
Captação de Recursos

14h às 14h45
		

Sustentabilidade Econômica: 		
o futuro dos contratos e pagamentos

Proposta: Assim como os organismos vivos, as instituições também

precisam criar e fortalecer seus mecanismos de defesa. No ambiente da
filantropia, essa preocupação deve ser redobrada, pelos fatores que são muito
conhecidos por todos aqueles que têm poder de decisão.
Nos últimos anos, empresas do mundo privado e entidades filantrópicas
fecharam suas portas. Não desconsiderando as particularidades inerentes à
cada situação, algumas linhas em comum poderiam ser visualizadas ligando
essas histórias de insucesso. Uma delas é aquela que evidencia a unicidade
na geração dos recursos financeiros. O fato de optarmos por ser entidade
filantrópica, e ter uma relação muito próxima com os governos, não pode
nos confinar a ter exclusivamente essa fonte de recursos financeiros como
geradora do caixa da instituição.
Será preciso desenvolver anticorpos e aumentar nossa imunidade e resistência
para levarmos nossas entidades a saudáveis patamares de sustentabilidade
econômica.
Nesse sentido, este painel pretende oferecer um eixo com indicadores de
ação e referenciais de sucesso em entidades, que já compreenderam que
avançar além dos limites convencionais, pode determinar a sobrevivência e
a longevidade institucional.

10h às 10h30

Coffee Break

10h30 às 12h30

Painel de Cases e Debate

Proposta: Os tecidos vivos muitas vezes mostram-se fragilizados

apresentando a necessidade de receber estímulos que lhes devolvam a
energia e a vitalidade. Nos processos de apuração dos custos hospitalares,
embrião da formação de preços e da cristalização dos contratos, observase alguns aspectos com esse tipo de similaridade. É possível que estejamos
apurando de forma inadequada os custos dos procedimentos, levando em
consequência à elaboração de contratos com valores impróprios. Assim como
nos organismos vivos, a subavaliação da força dos agentes que interferem
na sua saúde pode levar a diagnósticos e terapias inadequadas, a apuração
dos custos hospitalares da maneira mais tradicional, está por requerer novos
olhares com instrumentos de apuração que utilizem lentes mais acuradas e
de maior precisão.
Neste painel, teremos contato mais estreito com metodologias de apuração
mais ajustadas à essas novas demandas.

14h45 às 16h

Painel de Cases e Debate

14h45 às 15h05
		

Case 1: O DRG 				
(Grupo Diagnósticos Relacionados) no SUS

15h05 às 15h25
		
		

Case 2: O DRG
(Grupo Diagnósticos Relacionados) 		
na saúde suplementar
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CONGRESSO

DIA 24 DE ABRIL – QUARTA-FEIRA
15h25 às 16h

Debate

16h às 16h30

Coffee Break

16:30 às 17h30

Política de Remuneração do Ministério da Saúde

17h30 às 18h

Debate

DIA 25 DE ABRIL – QUINTA-FEIRA
8h30 às 9h10

Painel – Sinalizando o Futuro

Proposta: Ao longo do tempo a expectativa de vida do brasileiro vem aumentando: o brasileiro que nascia em 1940 vivia, em média, 45,5 anos; em 1970, 57,6
anos, chegando a mais de 75 anos a partir de 2015. O aumento também foi de 3,5 nos últimos 10 anos. O brasileiro nascido em 2006 tinha a expectativa de viver
72,3 anos; número que passou para 75,8 em 2016.

Não há pesquisas tão densas sobre a longevidade das instituições brasileiras, em particular as filantrópicas, mas há uma natural inquietação quando se tenta
projetar o futuro das instituições.
O que devemos esperar em cenários futuristas que serão construídos por inovações tecnológicas de alto impacto e com demandas sociais mais agudas? Teremos
longevidade institucional crescente como a vida média das populações ou viveremos menos?
Sinalizar o futuro é a proposta deste painel, que nos oferecerá contato com inovações e construções já consolidadas.

9h10 às 11h30

Painel de Cases e Debates

9h10 às 9h40

A assistência do futuro: cuidados continuados e hospital de transição

9h40 às 10h10
		

Os times do futuro: quais são as competências, habilidades e capacitações dos profissionais do 		
presente com olhar no futuro

10h10 às 10h40

A dosagem da transformação digital: remédio ou veneno

10h40 às 11h30

Debate

11h30 às 12h

Storytelling – Relato de uma Santa Casa que Influenciou o destino do Brasil

12h		

Encerramento

No aplicativo FEHOSP
você encontrará todas
as informações do
28º Congresso:
ANTES, DURANTE E PÓS EVENTO
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- Acessar a programação atualizada
- Conhecer os palestrantes
- Dialogar com os congressistas
Faça o download gratuitio na
App Store e Google Play

FÓRUNS

Das 9h00 às 18h00
Coffee-Break Manhã: 11h00 às 11h30
Almoço: 13h00 às 14h30
Coffee-Break Tarde: 16h00 às 16h30

Os Fóruns Técnicos acontecerão nos dias 22, 23 e 24 de
abril de 2019 e foram pensados para ampliar o conhecimento técnico dos participantes, inclusive com a apresentação de casos que servirão de base para auxiliar na
tomada de decisão em seus serviços de saúde
Participantes das diretorias dos hospitais, administradores e lideranças setoriais assim como os assessores
jurídicos, assessores de imprensa, contadores, relações publicas, médicos, nutricionistas, farmacêuticos,
enfermeiros, gestores de pessoas, compradores, tecnólogos, colaboradores e estudantes terão a
oportunidade de relacionamento com os principais profissionais e lideranças do setor.

Dia 22 Segunda-feira		

FÓRUM 1

Controladoria - finanças, Contabilidade e Custos

				FÓRUM 2

Sistemas de Gestão e T.I.

				FÓRUM 3

Governança Clínica

				FÓRUM 4

Gestão de Pessoas

Dia 23 Terça-feira 		

Cadeia de Suprimentos - Compra, Almoxarifado e Farmácia

FÓRUM 5

				FÓRUM 6

Qualidade e Segurança do Paciente

				FÓRUM 7

Jurídico

Dia 24 Quarta-feira 		

Hotelaria e Hospitalidade

FÓRUM 8

				FÓRUM 9

Comunicação
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FÓRUNS - 22 ABRIL - SEGUNDA-FEIRA

FÓRUM 1 - Controladoria - finanças, Contabilidade e Custos
As exigências dos órgãos controladores vêm impondo às nossas entidades a necessidade de estruturação e de melhoria de seus processos. Não
se preparar adequadamente poderá significar o cometimento de irregularidades, com as penalidades cabíveis e até mesmo descredenciamento. Neste Fórum daremos espaço aos gestores municipal, estadual e Tribunal de Contas para os devidos alinhamentos.
Serão igualmente abordadas as diversas formas de remuneração dos serviços em saúde que farão parte do cenário financeiro nos próximos
anos. Um painel com suas vantagens e desvantagens será oferecido aos participantes.
9h às 11h
		

Controladoria e Contabilidade - Prestação de Contas aos Órgãos de Controle: entendimento em relação
ao pactuado com gestores do SUS x Exigências do TC estadual e municipal e reflexos contábeis

11h às 11h30

Coffee-Break

11h30 às 12h30

Continuação da Mesa

12h30 às 13h

Debate

14h30 às 16h
		
		
		

FINANÇAS E CUSTOS - Formas de Remuneração de Serviços em Saúde: vantagens e desvantagens:
P4P – Pagamento por Performance
DRG – Grupos Diagnósticos Relacionados
CMD - Conjunto Mínimo de Dados
VBHC – Value Based Healthcare (cuidado à saúde baseado no valor)

16h às 16h30

Coffee-Break

16h30 às 17h30

Continuação da Mesa

17h30 às 18h

Debate

FÓRUM 2 - Sistemas de Gestão e T.I
O cenário da inovação tecnológica para os próximos anos promete ser de intensas mudanças. Nossos Administradores Hospitalares necessitarão cada vez mais de instrumentos que sejam inovadores, mas também adaptáveis às suas realidades e ao alcance dos profissionais operadores dos hospitais. Como escolher sistemas, como trabalhar com sistema em nuvem, como assimilar os impactos da tecnologia de inteligência
artificial, são alguns temas deste Fórum que ainda trará um panorama das novas ferramentas apoiadas nas tecnologias digitais.
Estar sensível e ter um olhar voltado para esses aplicativos e ferramentas inovadoras, é a postura requerida por aqueles que se comprometem
com melhorias permanentes.
Nesta oportunidade, nossos congressistas terão contato com projetos inovadores que já ultrapassaram os limites das simples ideias. Traremos
modelos testados e aprovados em instituições do mesmo porte e similares às nossas entidades.
9h às 10h10

Benefícios e Desafios na Escolha e Implantação de um Sistema

10h10 às 10h30

Case

10h30 às 11

Debate
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FÓRUNS - 22 ABRIL - SEGUNDA-FEIRA

11h às 11h30

Coffee-Break

11h30 às 12h30

Trabalhando com o Sistema em Nuvem: vantagens e desvantagens versus comparativo de custos

12h30 às 13h

Debate

13h às 14h30

Almoço

14h30 às 15h10

Inteligência Artificial Aplicada à Saúde

15h10 às 15h30

Case

15h30 às 16h

Debate

16h às 16h30

Coffee-Break

16h30 às 17h30
		

Tecnologias digitais que estão provocando a mudança na saúde: engajamento do paciente, 			
telemedicina e weadare devizes

17h30 às 18h

Debate

FÓRUM 3 - Governança Clínica
Os desafios da Governança Clínica passam por vários eixos de análise que devem ser norteados pelas sete dimensões do cuidado com o paciente e busca das melhores práticas. Se de um lado temos a complexidade das operações hospitalares a exigirem constante aprimoramento
profissional, de outro temos os valores do ambiente hospitalar sempre em contínuo processo de transformação. Em uma sociedade cada vez
mais organizada e exigente, a governança clínica de um hospital ganha uma dimensão desafiadora.
Temos o desafio de promover atividades que visam ampliar nos participantes o papel de cada ator na complexidade da gestão hospitalar cujo
envolvimento das equipes assistenciais determinam o grau de sucesso nas organizações. Com esse foco, estamos trazendo para este Fórum
debates e alinhamentos referentes à temas como auditoria e qualidade, gerenciamento de riscos e comunicação assistencial.
Complementarão a abordagem, análises e cases de sucesso com experiências sobre a eficácia e a eficiência clínica e os cuidados centrados
no paciente.
9h às 11h
A Governança Clínica como Agente de Mudança do Comportamento nas Práticas Assistenciais:
		• Auditoria e qualidade: a auditoria com intenção de melhorar;
		
• Gerenciamento de riscos;
		
• Responsabilização de pessoas e lideranças;
		
• Comunicação assistencial: a formação do time;
11h às 11h30

Coffee-Break

11h30 às 12h10

Continuação da Mesa

12h10 às 12h30

Case

12h30 às 13h0

Debate

13h às 14h30

Almoço
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FÓRUNS - 22 ABRIL - SEGUNDA-FEIRA

14h30 às 16h00 A Governança Clínica na Geração de Valor aos Pacientes:
		• Gestão de pessoas e treinamento: foco na geração de valor ao paciente;
		
• Eficácia e eficiência clínica: formar equipe dedicada e medir resultados;
		
• Responsabilidade e transparência: cuidado centrado no paciente e desempenho assistencial.
16h às 16h30

Coffee-Break

16h30 às 17h10

Continuação da Mesa

17h10 às 17h30

Case

17h30 às 18h

Debate

FÓRUM 4 - Gestão de Pessoas
Estamos vivenciando uma das maiores transformações na relação laboral no país. A reforma trabalhista completará em outubro, dois anos de
implementação, e seus primeiros reflexos já se fazem sentir no mercado de trabalho. Discutiremos neste Fórum novos modelos de jornadas de
trabalho, dentro do ambiente de maior liberdade que foi proporcionado pela reforma trabalhista.
Em paralelo, a programação reserva também amplo espaço para discussão de formas de aprendizagem e o sempre necessário aprimoramento
de talentos e das lideranças. Nossas entidades serão desafiadas a buscarem modelos novos que estimulem os seus colaboradores a se engajarem e a se comprometerem mais intensamente com os objetivos institucionais. Finalizaremos os debates com um dos maiores desafios atuais
na gestão de pessoas: o da comunicação interna.
9h às 10h30
		

A Revolução da Aprendizagem: quantificar o conhecimento, transmiti-los e adquirir novos conhecimentos
são os desafios atuais das organizações

10h às 11h

Debate

11h às 11h30

Coffee-Break

11h30 às 12h30

Aprimoramento de Talentos e Lideranças

12h30 às 13h

Debate

13h às 14h30

Almoço

14h30 às 15h30

Novas Possibilidades de Jornadas de Trabalho: um colóquio com o RH e o Jurídico

15h30 às 16h

Debate

16h às 16h30

Coffee-Break

16h30 às 17h30

Desafios em Gestão de Pessoas: comunicação e retenção de talentos

17h30 às 18h

Debate
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FÓRUNS - 23 ABRIL - TERÇA-FEIRA

FÓRUM 5 - Cadeia de Suprimentos – Compra, Almoxarifado e Farmácia
A dinâmica de aquisições foi tratada durante muitos anos de maneira estanque e isolada dos demais processos de disponibilização de materiais e insumos hospitalares. Não há como conquistar avanços e proporcionar ganhos para as instituições, se não abordarmos os processos de
compras como uma cadeia de suprimentos.
Nesse sentido, a interligação das etapas vista com um foco homogêneo favorecerá a redução de desperdícios e os ganhos de escala. Atenção
especial deverá ser dada à questões delicadas como a prevenção de fraudes e redução de desperdícios.
Apropriando-se dos avanços tecnológicos, o Fórum trará análise de viabilidade da robótica na cadeia de suprimentos e o contato com novos
dispositivos das plataformas de compras. Daremos também atenção às boas práticas na gestão das OPME’s, sempre um tema a merecer especial cuidado pela relevância que possui.
9h às 10h

Processo de Compras

10h às 11h

Prevenção de Fraudes e Desperdícios: compliance e integridade

11h às 11h30

Coffee-Break

11h30 às 13h

Robótica na Cadeia de Suprimentos: análise e viabilidade

13h às 14h30

Almoço

14h30 às 16h

Novos Dispositivos em Plataformas de Compras

16h às 16h30

Coffee-Break

16h30 às 18h

Boas Práticas na Gestão de OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais

FÓRUM 6 - Qualidade e Segurança do Paciente
Instituir a Cultura da Qualidade nas organizações de saúde é um caminho fundamental para exercitar boas práticas assistenciais, desenhar
processos em prol da melhoria permanente das atividades e mitigar o universo do medo que a não transparência acaba ensejando nos profissionais e pacientes.
Aproximar-se do simples na complexidade das operações nos hospitais é uma tarefa diária que ocorrerá com o envolvimento de todos os
atores; logo, as decisões são construídas com a participação coletiva em prol da Segurança do Paciente, inclusive com aqueles que estão em
tratamento nos hospitais.
9h00 às 9h40

Cultura da Qualidade: aspectos relevantes para a cadeia produtiva nas organizações de saúde

9h40 às 10h10

Paciente Responsável: uma visão associada à equipe assistencial

10h10 às 10h40

Assistência Integral no Cuidado Centrado no Paciente: desafios e oportunidades

10h40 às 11h

Debate
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11h às 11h30

Coffee-Break

11h30 às 12h10

O Luto e seus Reflexos na Produtividade da Equipe Multidisciplinar nos Hospitais

12h10 às 12h30

Case

12h30 às 13h

Debate

13h00 às 14h30

Almoço

14h30 às 16h

“World Café” - Mapa da Empatia: uma ferramenta para a prestação de cuidados centrados no paciente

16h às 16h30

Coffee-Break

16h30 às 17h10

Projeto Colaborativo da Segurança do Paciente no Brasil

17h10 às 17h30

Case

17h30 às 18h

Debate

FÓRUM 7 - Jurídico
Neste ano teremos no nosso tradicional encontro jurídico um cardápio bem variado.
As novas regulamentações da Filantropia, associadas à análise dos dispositivos da Lei de Proteção de Dados, irão desafiar nossos profissionais
para elaborarem programas internos visando ao atendimento dos preceitos legais. Complementando a programação, teremos ainda a abordagem da Resolução CMED 02/18, e um amplo espaço de discussão dos efeitos da já implantada Reforma Trabalhista, e dos dispositivos que
estarão no bojo da nova Lei da Previdência, que acreditamos, estará no Congresso da FEHOSP em seu mais polêmico momento.
9h às 10h

Nova Lei de Filantropia

10h às 11h

Exigências diretas dos Tribunais de Contas para as entidades filantrópicas

11h às 11h30

Coffee-Break

13h às 14h30

Almoço

14h30 às 15h15

Aspectos jurídicos relacionados à Resolução CMED nº 02/2018

15h15 às 16h

Teses jurídicas que podem trazer mais recursos ou auxiliar a gestão (Ex.: Pis)

16h às 16h30

Coffee Break

16h30 às 18h

Reformas trabalhista e previdenciária
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FÓRUM 8 - Hotelaria e Hospitalidade
Onde começa um atendimento hospitalar? Essa pergunta foi feita em uma pesquisa na década de 60 para um grupo de profissionais de
hospital e teve respostas variadas dos enfermeiros e médicos, cada qual focando isoladamente o seu processo e o seu ambiente. Se fosse
perguntado atualmente, certamente os olhares seriam outros. A humanização do ambiente hospitalar coloca os valores de hospitalidade a
nortear processos e métodos, e principalmente as atitudes dos profissionais afetos ao atendimento ao paciente, desde a chegada até a saída
do hospital.
Entender as sensações dos pacientes, dos seus familiares, e saber trabalhar com elas de maneira profissional, pode não só distinguir uma instituição das demais, como também fazer com que ela seja reconhecida pelos que por ela são atendidos, como uma instituição comprometida
com os melhores e mais autênticos valores sociais.
Neste Fórum, teremos abordagens tanto da melhor logística no fluxo do atendimento, quanto nas mais recomendáveis práticas de atenção
aos pacientes e acompanhantes.
9h às 09h40
Criando um Diferencial no Atendimento ao Paciente e Familiares: repensando o fluxo, recepção, segurança
		e fidelização
9h40 às 10h20
		

Inclusão Digital na Hotelaria Hospitalar: dos serviços de apoio à operacionalização de leitos com gestão
integrada nos processos de trabalho

10h20 às 11h

Hotelaria: diferencial competitivo nas instituições de saúde - uma visão operacional, tática e estratégica

11h às 11h30

Coffee-Break

11h30 às 12h
		

Case: Hospital Carlos Fernando Malzoni – Matão
“Implantação do serviço de camareira e seus benefícios em um hospital filantrópico”

12 às 13h

Debate

13h às 14h30

Almoço

14h30 às 15h15

Repensando o Serviço de Processamento de Roupas - SPR através de Processos que Otimizam, Reduzem Custos

15h15 às 18h

Painel: Humanização - “ Um Olhar Humano no Outro Humano”

15h15 às 16h

Gastronomia Hospitalar: agregando sabores e saberes para além da dietoterapia

16h às 16h30

Coffee-Break

16h30 às 17h
		

Ambientação Hospitalar: uma estratégia para o acolhimento de pacientes, acompanhantes e profissionais
da cadeia de cuidados - Arquitetura, Cromoterapia e Áreas de Lazer

17h às 17h30

O Valor do Entretenimento no Ambiente Hospitalar: Grupo Pazlhaçada - Matão SP

17h30 às 18h

Debate
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FÓRUM 9 - Comunicação
A produção de releases por parte dos profissionais de imprensa responsáveis em boa parte pela imagem institucional dos hospitais será um
dos temas deste Fórum. Outro foco será conhecer plataformas de comunicação que auxiliam na mensuração dos resultados da comunicação,
considerado um dos temas mais áridos e subjetivos da área.
Considerando os extraordinários avanços da comunicação em redes sociais, traremos profissionais que trabalham como influenciadores digitais, suas plataformas de atuação para levar nossas instituições para o diálogo permanente com seus públicos cada vez mais ligados na
comunicação digital.
Nossos assessores de imprensa, profissionais de marketing, relações públicas, gestores, porta-vozes, secretárias, recursos humanos e diretorias
estão convidados a participarem deste fórum para debaterem com os especialistas convidados os avanços na comunicação, que são desafios
constantes, e que podem e devem ser apoiados em ferramentas e aplicativos tecnológicos.
Ferramentas, transparência, engajamento e mensuração de resultados: tudo que você precisa pôr em prática na sua comunicação em 2019.
9h às 10h
		

Plataformas multimídias e mensuração de resultados. As melhores ferramentas de distribuição de 		
conteúdo sem perder o foco nos resultados

10h às 11h

Como trabalhar a comunicação em saúde no universo dos “Influenciadores digitais”

11h às 11h30

Coffee Break

11h30 às 13h

A transparência é transformadora: impactos na reputação e nos resultados

13h às 14h30

Almoço

14h00 às 16h

Comunicação com a comunidade e mobilização social

16h às 16h30

Coffee Break

16h30 às 17h30

Comitê de Comunicação Fehosp

CONSULTE OS PALESTRANTES
COM A PROGRAMAÇÃO
ATUALIZADA NO SITE
www.eventosfehosp.com.br
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INSCRIÇÕES
Sua participação poderá ser de 3 formas diferentes:

- Congresso + Pré-Congresso
- Fórum
- Congresso + Fóruns Técnicos
Serão 9 Fóruns: sendo, 4 Fóruns na terça-feira, 3 Fóruns na quarta-feira e 2 Fóruns na quinta-feira.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site: www.eventosfehosp.com.br
TABELA 1 - INVESTIMENTO PARA O CONGRESSO
Inscrições: antecipadas, conforme valores relativos aos meses abaixo mencionados.
Grupo:
• a cada cinco inscrições pagantes da mesma instituição nos valores constantes da tabela 1, dará direito a duas cortesias. Uma no Congresso e uma
em um dos Fóruns.
• a cada três inscrições pagantes da mesma instituição nos valores constantes na tabela 1, dará direito a uma cortesia em um dos Fóruns.
Incluso:
- PRÉ-CONGRESSO
- CONGRESSO
- Pasta e Certificado on line
- Salas de Atendimento
- Coffee-Break
- Sorteios

MÊS

FILIADOS

NÃO FILIADOS

ESTUDANTE

Janeiro

670,00

810,00

568,00

Fevereiro

730,00

870,00

600,00

Março

780,00

930,00

630,00

Abril

840,00

1.020,00

739,00

* Universitários/Acadêmicos com comprovação

OBSERVAÇÃO: Os participantes não hospedados no Hotel Oficial do Congresso, poderão comprar o ticket de almoço diretamente no restaurante do Hotel.

TABELA 2 - INVESTIMENTO PARA OS FÓRUNS
Inscrições: antecipadas, conforme valores relativos aos meses abaixo mencionados.
Grupo:
• a cada cinco inscrições pagantes da mesma instituição nos valores constantes da tabela 2, dará direito a uma cortesia em um dos Fóruns.

Incluso:
- FÓRUNS
- Pasta		
- Certificado on line
- Coffee-Break
- Almoço em salão reservado

MÊS

FILIADOS

NÃO FILIADOS

Janeiro

210,00

272,00

Fevereiro

222,00

286,00

Março

235,00

300,00

Abril

255,00

334,00
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RESERVAS | HOTEL OFICIAL DO EVENTO

1ª OPÇÃO - LOCAL DO EVENTO: Tauá Hotel & Convention Atibaia
Rodovia Dom Pedro I Km 86 - Atibaia - SP
O Tauá Hotel Atibaia possui uma das mais modernas estruturas de lazer e eventos da região
Um resort completo com diversas opções de lazer para seus melhores momentos.
•
•
•
•
•
•

Reservas mediante a autorização de crédito, podendo parcelar em até 4X sem juros no cartão ou 100% em depósito bancário identificado;
Máximo de 4 pessoas por apartamento, sendo 2 adultos e 2 crianças ou 3 adultos e 1 criança;
Criança de 0 a 8 anos no mesmo apartamento dos pais é cortesia;
Criança de 9 a 12 anos, Valor da cama extra e das refeições R$ 244,00 (diária);
A partir de 13 anos é considerada como adulto;
Estacionamento cobrado no local – R$ 16,00 carro/dia (hospedados cortesia).

Valores por apartamento com pensão completa Categoria Superior:

APARTAMENTOS

1ª Opção
Pacotes para
2 diárias
(23 a 25/04)

2ª Opção
Pacotes para
2 diárias e meia
(23 a 25/04)

3ª Opção
Pacotes para
3 diárias
(22 a 25/04)

Single - 1 Pessoa

1.320,00

1.650,00

1.980,00

Duplo - 2 Pessoas

1.716,00

2.046,00

2.574,00

Triplo - 3 Pessoas

2.200,00

2.530,00

3.300,00

OBSERVAÇÕES:
1 – Nos valores acima acresce 2% ISS (ISENÇÃO DE TAXA DE TURISMO)
2 – Para a 1ª, 2ª e 3ª opção não está incluso almoço na chegada

Informações:
Check-in: 17h | Check-out: 12h | Early Check-in: a partir das 12h (valor de ½ diária)
Importante: as reservas deverão ser feitas diretamente com o Hotel.
Telefone: (11) 4416-5009 ou e-mail: reservasatibaia3@taua.com.br (Aryane) ou reservasatibaia4@taua.com.br (Jéssica) – site: www.tauaresorts.com.br
Após 08/03/2019 as reservas estarão sujeitas à disponibilidade de apartamento junto ao hotel.
Após 01/04/2018 as reservas estarão sujeitas à disponibilidade de apartamento junto ao hotel.
APROVEITE E TRAGA SUA FALMÍLIA PARA PASSAR O FINAL DE SEMANA NO HOTEL TAUÁ
O HOTEL ESTÁ COM UMA PROGRAMAÇÃO EXCLUSIVA PARA FAMÍLIA NESSE FINAL DE SEMANA E COM VALORES PROMOCIONAIS IGUAL
AO TARIFÁRIO DO CONGRESSO.
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RESERVAS | HOTEL 2ª OPÇÃO

2ª OPÇÃO: Alegro Hotel by Tauá
Estrada Municipal Alberto Tofanin, 6100 - Jarinu - SP
• Reservas mediante a autorização de crédito, podendo parcelar em até 2X sem juros no cartão ou 100% em depósito bancário identificado;
• Estacionamento Gratuito;
• Transfer gratuito para o Hotel Oficial do Congresso.

Valores por apartamanto com pensão completa categoria Standard:

APARTAMENTOS

1ª Opção
Pacotes para
2 diárias
(23 a 25/04)

2ª Opção
Pacotes para
2 diárias e meia
(23 a 25/04)

3ª Opção
Pacotes para
3 diárias
(22 a 25/04)

Single - 1 Pessoa

586,00

733,00

880,00

Duplo - 2 Pessoas

861,00

1.077,00

1.292,00

OBSERVAÇÕES:
1 – Nos valores acima acresce 2,5% ISS (ISENÇÃO DE TAXA DE TURISMO)
2 – Para a 1ª, 2ª e 3ª opção não está incluso almoço na chegada

Informações:
Check-in: 15h | Check-out: 12h | Early Check-in: a partir das 12h (valor de ½ diária)
Importante: as reservas deverão ser feitas diretamente com o Hotel.
Telefone: (11) 3182- 0500 ou e-mail: reservas@alegrohotel.com.br – Bianca
Após 08/03/2019 as reservas estarão sujeitas à disponibilidade de apartamento junto ao hotel.
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INFORMAÇÕES GERAIS

SALAS DE ATENDIMENTO
O agendamento será realizado na secretaria do evento e
os assuntos estarão sendo disponibilizados no site.
www.eventosfehosp.com.br

NOTA FISCAL
Será enviada após o pagamento do boleto, no e-mail
cadastrado na ficha de inscrição. Uma vez efetuado o
pagamento da inscrição, não faremos devolução do valor.

CRACHÁ
Utilização obrigatória durante todo o período do evento.

COFFEE BREAK
Serão servidos em quatro pontos da 28° Mostra de
Materiais, Equipamentos e Serviços Hospitalares.

CERTIFICADO
Emissão on line, após o preenchimento da ficha de
avaliação ao termino do evento.

CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÕES
Só serão aceitas 48 horas antecedentes ao evento.

AVALIAÇÕES GERAIS DO EVENTO
Informamos que as avaliações das palestras serão
realizadas através do aplicativo da Fehosp e serão
disponibilizadas diariamente. (Fique ligado no APP)
Sua opinião é muito importante para nós e você
concorrerá a brindes todas as vezes que votar.

ATENÇÃO
Uma vez efetuado o pagamento, não faremos devolução
do valor.
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ARRUME A MALA
E BOA SORTE !

Sorteio de um
pacote de viagem
com acompanhante
exclusivo para os
participantes do
Congresso no valor
de R$ 4.500,00

SERVIÇOS DE APOIO

AEROPORTO
Oferecemos suporte no Aeroporto Internacional de Guarulhos
aproximadamente 60 minutos do Hotel Oficial do Congresso.
Teremos Translado do aeroporto para os 2 hotéis indicados no folheto
oficial do evento – nos dias 22,23 e 25 de abril.

HORÁRIOS DE SAÍDA
AEROPORTO INTERNACIONAL DE
GUARULHOS X HOTÉIS
Dia 22 Segunda-feira: 22h
Dia 23 Terça-feira: 7h30 – 12h30 – 17h30
Dia 25 Quinta-feira: 13h30 – 15h – 17h (saída dos hotéis para o aeroporto)
Procure emitir sue bilhete aéreo, atentando-se aos horários de saída dos
transfer do aeroporto de Guarulhos, isso lhe trará mais conforto.

TRANSFER

SECRETARIA DO EVENTO
Localizada no fundo da área
de exposição, funcionará nos
seguintes horários:
Segunda-feira 22/04/2019
das 07h30 às 19h00 Retirada de material
Terça-feira 23/04/2019
das 08h00 às 18h00
Quarta-feira 24/04/2019
das 08h00 às 18h00

Para agendar o transfer, entre em contato com agência N.O.W. Eventos:
Patricia Carmos
e-mail: giucarmos@yahoo.com.br
(11) 99990 3196

Quinta-feira 25/04/2019
das 08h00 às 13h00

Renata Conegero
e-mail: renataconegero@gmail.com
Cel: (11) 98207 3454

CYBER CAFÉ

Informe seu nome completo, número de vôo, RG, horário de chegada e
Hotel Reservado

Os participantes poderão ter acesso à
internet banda larga - serviço gratuito
oferecido pela Fehosp.

OBSERVAÇÃO
O participante que não fizer a sua reserva antecipada correrá o risco de
ficar sem transporte, pois o número de pessoas por veículos é limitado.
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REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

PATROCÍNIO DIAMANTE

PATROCÍNIO OURO

PATROCÍNIO PRATA

PATROCÍNIO BRONZE

