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29º Congresso  
Fehosp recebe mais  
de 1.350 inscrições e  
bate recorde de público 

  Realizado entre os dias 19 e 24 de outubro, a 29ª edição do 
Congresso Fehosp obteve recorde de público e estados brasileiros 
participantes. O evento, realizado totalmente online, teve início 
no dia 19 de outubro com a abertura dos fóruns técnicos e recebeu 
participantes de diferentes países além do Brasil como Portugal, 
China, França, Estados Unidos, Polônia e Reino Unido. 

Na terça-feira, dia 20/10, foi promovida a 
abertura oficial, no início da noite. Com o 
tema central “Gestão na saúde filantró-
pica: Descontruindo mitos, consolidando 
verdades”, o diretor geral da Santa Casa 
de Araraquara e coordenador científico 
do 29º Congresso Fehosp, Rogério Bar-
tkevicius, lembrou do Dia Nacional da 
Filantropia (20/10), ressaltando a mis-
são de “amor ao próximo” das entidades 
filantrópicas. 

Na sequência, o diretor-presidente da 
Federação, Edson Rogatti, destacou a 
importância da realização do evento pa-
ra o setor e a palestra magna da noite fi-
cou por conta do físico e vice-presidente 
de vendas na Salesforce, Roman Andrade 
Romancini que, em uma palestra motiva-
cional, contou sua história de superação 
e como conseguiu escalar montanhas 
nos Andes, nos Himalaias, Alasca, Amé-
rica Central, Rússia, África, Oceania e 
ser o 18º brasileiro a escalar o Everest. 

Após a abertura oficial, o Congresso se-
guiu sua programação e contou com a 
moderação de membros da comissão 
científica em todas as palestras, sendo 
eles Antônio Carlos Nunes de Azeve-
do, Daniel Bonini, Denise Paolínetti da 
Camara Minelli, José Américo Borges, 
Sergio Stopato Arruda, Maria Fátima 
da Conceição, Tiago Farina Matos e Ro-
gério Bartkevicius. O primeiro painel da 

quarta-feira, dia 21/10, moderado pelo 
diretor técnico da Planisa, Marcelo Car-
nielo, discutiu o tema “Rentabilidade e 
sustentabilidade do setor filantrópico da 
saúde”. Além disso, o secretário-executi-
vo do Conasems (Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde), Mau-
ro Guimarães Junqueira, falou sobre a 
problemática do subfinanciamento do 
SUS e o trabalho do Conasems para au-
xiliar na sustentabilidade dos hospitais 
filantrópicos. 

A diretora executiva da Federação Nacio-
nal de Saúde Suplementar (FenaSaúde), 
Vera Valente, destacou a importância da 
complementaridade público-privada pa-
ra o atendimento à saúde, especialmente 
neste período de pandemia e finalizando 
a primeira parte dos debates, o superin-
tendente geral da Santa Casa de Passos, 
Daniel Porto Soares, explanou sobre a 
atuação da instituição, os aprendizados 
com a pandemia e ressaltou a necessi-
dade de fazer um ajuste do modelo SUS, 
buscando um “protagonismo que con-
centre densidade tecnológica, que tenha 
expertise variada e possa participar de 
governança compartilhada desse ecos-
sistema da saúde”. 

No mesmo dia, continuando o debate 
acerca do tema “Rentabilidade e susten-
tabilidade do setor filantrópico da saú-
de”, a segunda rodada de palestras apre-

sentou cases do atendimento à saúde. 
A presidente e Consultora do Grupo de 
Inovação em Saúde da Prefeitura de Belo 
Horizonte, Jomara Alves da Silva, contou 
sobre as experiências com a Rede SUS da 
capital mineira e ações de enfrentamen-
to à pandemia.

Por fim, o gerente de Planejamento e 
Controladoria da Santa Casa de Belo Ho-
rizonte, Francisco de Souza Coelho Ju-
nior, falou sobre o trabalho desenvolvi-
do pela instituição, que rendeu diversas 
premiações, principalmente na questão 
de sustentabilidade e o presidente do 
Conselho de Administração da Funda-
ção Padre Albino, José Carlos Rodrigues 
Amarante, compartilhou a trajetória e o 
trabalho da fundação. 

O segundo dia do 29º Congresso Fehosp 
teve início na quinta-feira (22/10) e 
abordou as soluções de negócios para o 
fortalecimento da sustentabilidade dos 
hospitais filantrópicos. O painel foi mo-
derado pelo diretor geral do Instituto do 
Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, 
Pascoal Marracini.

O superintendente do Iamspe (Insti-
tuto de Assistência Médica ao Servi-
dor Público Estadual), Wilson Polla-
ra, ressaltou que uma bandeira 
defendida por ele é que os hospitais de-
vem receber “por existirem, não pelo o  
que fazem”.   Pollara também destacou 
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o programa paulista “Santas Casas Sus-
tentáveis”, que classifica as instituições 
filantrópicas em três perfis: hospitais es-
truturantes, estratégicos e de apoio, para 
receberem respectivamente 70%, 40% e 
10% a mais do que já recebem do SUS. Já 
o consultor especializado em planos de 
saúde, Rogerio Medeiros, explanou so-
bre as operadoras filantrópicas.

No segundo bloco de palestras com a 
temática “Soluções de negócios para o 
fortalecimento da sustentabilidade dos 
hospitais filantrópicos”, moderado pelo 
diretor geral do Instituto do Câncer Dr. 
Arnaldo Vieira de Carvalho, Pascoal Mar-
racini, o diretor administrativo da Santa 
Casa de Porto Alegre, Jader Pires, desta-

cou a Rede de Inovação em Saúde, lança-
da em dezembro de 2019.
Na segunda apresentação do painel da 
quinta-feira (21/10), o coordenador da 
Especialização em Urgências e Emer-
gências - FACERES/ISCMSC, Danilo Car-
valho Oliveira, falou sobre a implantação 
de programas de Educação, visando a re-
estruturação do setor fifilantrópico com o 
fortalecimento do conjunto das entida-
des para o enfrentamento dos desafios. 
A sexta-feira, dia 23/10, penúltimo dia 
do evento, contou com as palestras de 
Alessandra Assad, CEO da ASSIM ASSAD 
– Desenvolvimento Humano, que falou 
sobre as tendências do comportamento 
no mundo corporativo e destacou os ma-
les da liderança tóxica, do conselheiro 
da ABRH – ES, Cosme Péres, que focou 
no engajamento, cultura da empatia e 
cuidado com o colaborador,  do coorde-
nador de redação da Rádio CBN, Rafael 
Cristofoletti e do Master Coach e Pales-
trante Internacional e Hipnoterapeuta, 
Jairo Martiniano. Ambos falaram sobre 
o ambiente de trabalho e a síndrome de 
estresse. 
O último dia do Congresso começou com 
o debate do tema “Filantropia 4.0”. O en-
genheiro Guilherme Rabello e gerente 
de inovação do Inova Incor apresentou 
exemplos de como integrar startups à 
cultura de empresas tradicionais, como 
os hospitais filantrópicos. Na sequência, 

os congressistas conheceram o trabalho 
de três startups: Mindify, Conexasaúde 
e Thermofay. A exposição foi moderada 
pelo presidente da TechTools, Jefferson 
Plentz.
O painel “Telemedicina ao alcance dos 
nossos hospitais” contou com a partici-
pação do líder do Grupo de Pesquisa em 
Telemedicina da FMUSP, Chao Lung e da 
advogada especializada em direito médi-
co e hospitalar, Sandra Franco. O debate 
foi moderado pelo membro da Comissão 
do Congresso, Daniel Bonini.
No tema “Enfim: mitos ou verdades?”, os 
convidados explanaram sobre as princi-
pais dúvidas que assolam a gestão hos-
pitalar. E para fechar a grade científica 
do evento, o Frei Francisco Belloti, pre-
sidente da Associação Lar São Francisco 
na Providência de Deus, foi o palestrante 
do painel “Navegar é preciso”.
Ao final da 29ª edição do Congresso, 
Rogério Bartkevicius e o coordena-
dor geral do evento, Murilo de Almeida 
agradeceram a presença de todos os par-
ticipantes, palestrantes e organização 
do Congresso. 
Durante os 6 dias de eventos, a plata-
forma do Congresso registrou mais de 
2.500 acessos à Feira de Negócios e mais 
de 4.000 mil acessos de visitação aos es-
tandes virtuais. Além disso, a edição re-
cebeu 1.358 inscrições, de 16 diferentes 
estados brasileiros. O público que assis-

Confira todas as 
fotos do evento nas 

redes sociais da 
Fehosp. Acesse nosso 
facebook, instagram 

e linkedin e fique 
ligado!
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tiu foi maior ainda do que o número de 
inscritos demonstra. Isso porque em vá-
rios hospitais, as transmissões foram 
compartilhadas em auditórios, ou seja, 
com apenas 1 inscrição foram dezenas 
de pessoas assistindo as transmissões. 
A estimativa é que cerca de 2.500 pesso-
as acompanharam as palestras.

 
 
FÓRUNS
 
Paralelo ao 29º Congresso Fehosp, fo-
ram realizados os fóruns técnicos desti-
nados à diferentes áreas do setor filan-
trópico. Ao todos foram promovidos 10 
diferentes temas sendo deles: Jurídico; 
Controladoria – Finanças, Contabilidade 
e Custos; Governança Clínica; Cadeia de 
suprimentos – Compras, Almoxarifado 

e Farmácia; Hotelaria e Hospitalidade; 
Gestão de Pessoas; Sistema de Gestão 
T.I; Qualidade e Segurança do Paciente; 
Oncologia; e Comunicação. 

Na segunda-feira (19/10), primeiro dia 
do evento, teve início a apresentação de 
cinco fóruns técnicos: Jurídico; Contro-
ladoria – Finanças, Contabilidade e Cus-
tos; Cadeia de Suprimentos – Compras, 
Almoxarifado e Farmácia; Gestão de Pes-
soas; e Hotelaria e Hospitalidade. 

Na parte da manhã do fórum Jurídico, a 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
foi a principal pauta discutida, já no fó-
rum de Controladoria o debate focou as 
linhas de créditos para hospitais e os no-
vos modelos de remuneração de serviços 
de saúde. No início da tarde do mesmo 
dia, o fórum de Cadeia de Suprimentos 
tratou as compras sustentáveis na saúde 
e a importância de as entidades investi-
rem em um plano de gestão da cadeia de 
suprimentos. 

O primeiro debate do fórum de Gover-
nança Clínica pontuou o futuro dos hos-
pitais e serviços de saúde e no final da 
tarde, os fóruns de Gestão de Pessoas e 
Hotelaria e Hospitalidade foram realiza-
dos. No debate de Gestão de Pessoas, o 
tema foi o estresse no ambiente de tra-
balho e no de Hotelaria e Hospitalidade, 
os convidados discutiram os antigos e os 
novos paradigmas e tecnologias no con-
trole da infecção hospitalar em tempos 
de pandemia.

No próximo dia (20/10), os fóruns téc-
nicos continuaram sua programação a 
partir das 8h30. O fórum Jurídico teve 
como um dos temas discutidos o impacto 
da pandemia nas relações trabalhistas. 
Paralelo ao debate, o fórum de Controla-
doria – Finanças, Contabilidade e Custos 
também teve continuidade. Um dos te-
mas explanados foi a “Gestão do Proces-
so de Exames Laboratoriais”. Além des-
tes temas promovidos no segundo dia do 
evento, o fórum de Cadeia de Suprimen-
tos – Compras, Almoxarifado e Farmácia 
focou na economia circular, o fórum de 
Governança Clínica abordou o futuro nas 
instituições de saúde e o fórum de Ges-
tão de Pessoas apresentou a liderança 
em tempos incertos como na pandemia 
da Covid-19. 

Nos próximos dois dias (21 e 22/10) foi a 
vez da realização dos fóruns de Comuni-
cação, Sistema de Gestão e T.I, Qualida-
de e Segurança do Paciente e Oncologia. 

Os cursos receberam renomados pales-
trantes que abordaram conteúdos como 
LinkedIn como negócio para hospitais, 
comunicação hospitalar em tempos de 
pandemia, Lei Geral de Proteção de Da-
dos (LGPD), segurança de dados insti-
tucionais, política nacional de huma-
nização, projeto lean nas emergências, 
diagnóstico precoce do câncer no SUS e 
o papel dos hospitais na efetivação das 
políticas públicas de cuidados paliativos.


