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PALAVRA DO
PRESIDENTE

A cada dia os desafios nos impõem uma dura rotina para gerir 
nossos hospitais.

Não podemos deixar de registrar os feitos até aqui, o legado de 
aprendizado e de valorizar as conquistas mesmo com todos os 
adventos e ventos contrários.

A gestão na saúde filantrópica é marcada especialmente pela re-
siliência, pela criatividade e ousadia.

Transformar o futuro é nossa busca diária.

O apoio mútuo, a troca de experiências, a busca por soluções e 
a educação continuada, são nossas ferramentas para seguir 
nesse propósito e convido a todos para mais uma imersão, nova-
mente presencial, e ainda mais festiva, durante o nosso 31º Con-
gresso.

Nesse grande reencontro teremos a segurança necessária, e 
além da satisfação por estarmos novamente juntos, olhos nos 
olhos, teremos um evento recheado de novidades, de provoca-
ções em temas atuais, com conteúdos relevantes para nos des-
pertar para novas práticas.

Vamos recarregar as energias juntos, buscar novas referências 
para superarmos as dificuldades que o futuro nos reserva, e nos 
inspirar para construirmos uma gestão sólida voltada para esses 
novos tempos.
Esperamos por você!

Edson Rogatti
Diretor – Presidente
Fehosp
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Sala 01 - PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS

Sala 02 - DCEBAS – NOVA LEI DA FILANTROPIA

Convidados: 

Sonires Barbosa - Coordenador da Coordenação Geral de Certificação  de Entidades 
Beneficentes de Assistência Social em Saúde – CGCER/DCEBAS/SAES

Sala 03 - SAÚDE MENTAL

06 DE JUNHO – SEGUNDA-FEIRA

18h30 ABERTURA - AUTORIDADES

Palestra de Abertura 

Palestrante: 

Jairo Martiniano - Psicólogo e administrador de empresas; Espe-
cialista em motivação e liderança; Mestrando em liderança; Master 
coach pela SLAC; Palestrante profissional 28 anos na área de 
gestão de pessoas; Criador do projeto Stand Up Corporativo que 
leva descontração, bom humor e conteúdo para pessoas no Brasil 
e no exterior.

PRÉ CONGRESSO 14 ÀS 17H

08/06
EIXO – ESG SUSTENTABILIDADE
EIXO CAPTAÇÃO DE RECURSOS

07/06
EIXO FILANTROPIA
EIXO INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

PROGRAMAÇÃO/EIXOS

09/06
EIXO GESTÃO COM PESSOAS

https://eventosfehosp.com.br/


Sabemos que a origem do nome remonta ao termo: amor à humanidade e, neste con-
texto, nada mais significativo iniciar as mesas temáticas do 31º Congresso Fehosp com 
aquilo que nos é mais caro e que nos impulsiona toda caminhada no setor de saúde, ou 
seja, a singularidade das ações voltadas às pessoas.

Portanto, havemos que repensar nossas atitudes enquanto líderes de Santas Casas e 
Hospitais Beneficentes e oportunizar as parcerias estratégicas, posto que os desafios 
são gigantescos e os recursos cada vez mais escassos.

Tudo isso demanda de cada liderança perceber o momento atual e prospectar o futuro 
trazendo novos modelos de negócio e capacitando nossas equipes a fim de que mante-
nham o propósito missionário das Santas Casas e Hospitais Beneficentes.

Neste eixo, então, vivenciaremos o legado e entenderemos quais são os pontos princi-
pais para a mudança ou atualização de nossos modelos mentais e de negócio que im-
pulsionem uma filantropia sustentável.

08h30 às 09h30 Um novo olhar sobre a filantropia na saúde.

Palestrante: Fernando Torelly - CEO do HCor

09h30 às 10h Case de Sucesso com premiação

10h às 10h30 Perguntas e respostas

10h30 às 11h COFFEE BREAK

12h às 12h30 Perguntas e respostas

12h30 às 14h30 ALMOÇO

11h às 12h Um futuro transformador requer um novo líder
Palestrante: Antonio Muniz
Líder de tecnologia e agilidade, idealizador e autor de 16 livros, pa-
lestrante e professor de MBA

07 DE JUNHO – TERÇA-FEIRA

EIXO FILANTROPIA
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07 DE JUNHO – TERÇA-FEIRA

Muitas vezes, somos levados a pensar que tecnologia e inovação são “sinônimos”, mas 
inovar nada mais é do que tornar novo, renovar e restaurar, ou seja, é fazer algo como 
não era feito antes; já tecnologia, é um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas 
que visam a resolução de problemas. 

Dito isto, precisamos refletir sobre o grau de envolvimento das lideranças nos proces-
sos de inovação e incorporação de tecnologias e perceber como essas duas vertentes 
são conduzidas nas organizações de saúde. 

Assim, neste eixo, serão apresentadas soluções que permitirão desmistificar os concei-
tos de inovação e tecnologia para o fortalecimento da gestão dos serviços de saúde, 
como esses termos permeiam as organizações e são capilarizados nas operações, in-
clusive o impacto na cultura organizacional, os insights para alavancar os serviços, con-
troles, segurança e exponenciação dos resultados.

Para tanto, o líder em saúde precisa conhecer o seu negócio por meio de indicadores e 
oportunizar soluções que visem ampliar a capacidade analítica para a tomada de deci-
sões estratégicas, conhecendo soluções viáveis que passam pela automação e pela 
(re)configuração da mente das lideranças.

O que se busca é compromisso permanente com a competitividade mantendo os talen-
tos humanos e exponenciando os resultados.

14h30 às 15h30 Comprometimento com a cultura da inovação para transfor-
mação da gestão da saúde.

Palestrantes: A confirmar

15h30 às 16h Perguntas e respostas

16h às 16h30 COFFEE BREAK

17h50 às 18h20 Indicadores Mais Saúde FEHOSP - A gestão apoiada por indicadores

Palestrantes: Numb3rs e Planisa

18h20 às 18h50 Case de Sucesso com premiação

18h50 às 19h Perguntas e respostas

19h HAPPY HOUR – FEIRA DE EQUIPAMENTOS

16h30 às 17h50 Inovação de gestão na prática

Palestrante: Dr. César Abicalaffe
Médico com Mestrado em Economia da Saúde pela Universidade de 
York – Inglaterra e com MBA em Estratégia e Gestão Empresarial 
pela UFPR; CEO da 2iM – Inteligência Médica S/A e Presidente do 
IBRAVS – Instituto Brasileiro de Valor em Saúde. 

EIXO INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
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08 DE JUNHO – QUARTA-FEIRA

08h30 às 10h Liderança sustentável - Decifrando o ESG e os desafios para o futuro

Palestrantes: 

Juliana Bernardo - Consultora, docente e advogada dedicada aos 
temas de Governança Corporativa e ESG. É também a fundadora 
da QUOR – Educação Executiva em ESG.

Ana Paula Alves Shuay - Formada em Administração de empre-
sas, e com MBA em Gestão de Seguros pela FGV, trabalhando em 
Banco de Desenvolvimento há mais de 10 anos, atuando na área de 
negócios e no apoio às empresas na busca de financiamento para 
o crescimento de seu negócio.

10h às 10h30 Perguntas e respostas

11h30 às 12h Perguntas e respostas

12h30 às 14h30 ALMOÇO

10h30 às 11h COFFEE BREAK

11h às 11h30 Case de Sucesso com premiação

EIXO – ESG SUSTENTABILIDADE
(SOCIAL, AMBIENTAL, ECONÔMICA E GOVERNANÇA)
Chegamos ao terceiro eixo temático do 31º Congresso Fehosp que muito impacta as 
operações de todas as entidades de saúde, pois o papel na sociedade, as questões 
ambientais e a relevância na cadeia econômica com a geração de emprego e renda são 
relevantes para a governança institucional.

Desta maneira, o setor de saúde filantrópica tem que se manter atualizado diante do 
contexto para a sustentabilidade, pois as discussões neste painel tratarão do *ESG (En-
vironmental, Social and Governance), ou seja, das atitudes das organizações referente 
ao Ambiental, Social e Governança posto que a procrastinação desses temas compro-
mete o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro das organizações.

É de extrema urgência que as lideranças da área de saúde deem destaque à importân-
cia da governança corporativa, riscos e compliance, cuja a instrumentalização do ESG, 
evidenciará o quanto de fato as organizações buscam mitigar os seus impactos no meio 
ambiente, o nível de engajamento das questões sociais, o uso responsável dos recur-
sos, equilíbrio econômico das operações e as políticas voltadas aos colaboradores e 
parceiros.

Assim, os debates neste painel nos darão pistas para garantir um futuro digno e iguali-
tário para as pessoas, entender que a prosperidade ocorre quando o crescimento finan-
ceiro se alia à harmonia com a natureza, promover uma cultura de paz, justiça e inclu-
são social nos ambientes de trabalho, extirpando a contracultura do medo e ambientes 
tóxicos, fomentando parcerias em ações com impactos locais e reflexos globais e a 
proteção dos recursos naturais do planeta Terra, a nossa casa comum, para as gera-
ções futuras.
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08 DE JUNHO – QUARTA-FEIRA

14h30 às 15h20 A sinergia entre os atores da cadeia da saúde

Palestrante:

Leandro Fonseca - Healthcare Executive & Advisor – Novartis Brasil

15h20 às 15h30 Perguntas e respostas

16h30 às 17h Case de Sucesso

17h às 17h30 Case de Sucesso com premiação

18h30 HAPPY HOUR – FEIRA DE EQUIPAMENTOS

15h30 às 16h COFFEE BREAK

16h às 16h30 Continuação do tema acima

FNS – Fundo Nacional de Saúde – Plataforma mais Brasil

EIXO CAPTAÇÃO DE RECURSOS
As Santas Casas e Hospitais Beneficentes possuem inúmeras ações voltadas à capta-
ção de recursos ao longo de suas existências, bastando observar como foram constitu-
ídos, por exemplo, os bens imóveis tanto para o atendimento ambulatorial e internação 
da população quanto aqueles destinados para geração de receitas.

Toda ação desenvolvida por uma entidade sem fins lucrativos para mobilizar a entrada 
de insumos financeiros e materiais pode ser entendida como captação de recursos. No 
entanto, precisa ser de forma estratégica, planejada e requer metodologia, métrica e 
prestação de contas aos doadores (benfeitores), dando transparência que gera credibi-
lidade a fim de manter o ciclo virtuoso junto à sociedade.

Aquele que doa ou disponibiliza recursos por meio de projetos ou programas públicos 
ou privados, precisa ter o retorno do capital investido, a devida aplicação no objeto da 
proposta e conhecer os resultados auferidos por meio da efetivação da proposta, inclu-
sive o número de vidas alcançadas.

Com isso, os Congressistas terão a oportunidade de dialogar com debatedores das ini-
ciativas pública e privada, posto que os casos refletirão ações concretas, orientações e 
diversificação das inúmeras possibilidades de captar recursos junto às empresas e go-
verno, mas sempre priorizando a transparência dos processos.  

17h30 às 18h Perguntas e respostas

18h às 18h30 Reconhecimento aos players doadores para os hospitais filan-
trópicos

Palestrantes:

Rogério Bartkevicius - Coordenador do 31º Congresso Fehosp

Edson Rogatti - Diretor-presidente da FEHOSP
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09 DE JUNHO – QUINTA-FEIRA

08h30 às 09h10 Gestão com Pessoas: Como encantar talentos com uma cultura 
de confiança

Palestrante:

Bruno Szarf - Diretor Executivo de Recursos Humanos – Cruzeiro 
do Sul Educacional

09h10 às 09h40 Case de Sucesso com premiação

11h30 às 12h ENCERRAMENTO COM VICE GOVERNADOR 

EIXO GESTÃO COM PESSOAS
Pensar no legado das Santas Casas e Hospitais Beneficentes e na perpetuação do 
mesmo para a transformação dos processos, requer observar se estamos mais como 
gestores tradicionais ou líderes ágeis voltados ao foco de crescimento com foco no pro-
pósito que estimula a troca de ideias, a proximidade e a escuta ativa dos liderados.

Os negócios que mantêm gestores que ainda acreditam na força dos crachás e exerci-
tam comando e controle com padrões autoritários tendem ao insucesso e não conta-
giam os talentos. Com isso, exercitar a gestão compassiva e se transformar em líder 
servidor requer capacitação da liderança, humildade e autocrítica da mudança do 
modelo mental.

Neste painel, serão tratados assuntos que dizem respeito ao bem mais precioso que 
são as pessoas que caminham com as organizações e, pensar nas pessoas, torna-se 
necessário discutir estratégias para promover a diversidade, rever a estrutura clássica 
dos departamentos que prejudicam tanto a colaboração como a inovação, e instituir 
jornadas colaborativas que visem o crescimento das pessoas nas organizações. Afinal, 
todos são do mesmo time e não concorrentes entre si.

Portanto, o 31º Congresso Fehosp desafiará os líderes das Santas Casas e Hospitais 
Beneficentes a serem líderes que inspirem, colaborem e instiguem os seus times, ou 
seja, uma presença viva e ativa na caminhada desses profissionais, respeitando a ca-
racterística de cada pessoa, cuidando da saúde mental, tendo metas claras e factíveis, 
celebrando as pequenas conquistas para o crescimento de todos, construirá ambientes 
sólidos e sadios que exponenciarão os resultados.

Essa construção, apoiada em legados inspiradores, transformará o futuro.

09h40 às 09h50 Perguntas e respostas

09h50 às 10h50 Dinâmica - "Gente para negócios"

Palestrante:

Mhconsult - Consultoria em cultura, estratégia e inovação

10h50 às 11h30 Tudo acontece com pessoas e para pessoas

Palestrante: A confirmar
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FÓRUNS TEMÁTICOS - DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2022 

09h às 11h Quais teses jurídicas vêm sendo discutidas nos tribunais em 
busca do equilíbrio econômico financeiro dos contratos?

Palestrantes:
 
Teresa Gutierrez - Sócia do Machado Nunes Advogados

Daniel Leite - Graduado em Direito e Administração pela Universidade 
de Pernambuco (UPE), Pós graduando (LLM) em Direito Processual 
Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ e Pós gra-
duando (LLM) em Direito Tributário pelo IBET.

11h às 11h30 COFFEE BREAK

15h30 às 16h COFFEE BREAK

11h30 às 13h Projetos jurídicos de planejamento trabalhista: oportunidades 
de redução de custo e aumento de desempenho/satisfação dos 
colaboradores.

Palestrantes:

Fabiana Machado Gomes Basso - Advogada, pós-graduada e es-
pecialista em Direito do Trabalho e Sindical, Coordenadora da área 
trabalhista do MZ Advogados

Daniel Rocha Maia - Especialista em Direito Empresarial, sócio 
fundador da MZ Advogados

14h30 às 15h30 Os desafios para colocar a LGPD em prática após quase um 
ano de vigência plena.

Palestrante: Immunize System

16h às 17h30 Análise do atual cenário das imunidades tributárias / CEBAS - 
Apresentação e distribuição do parecer jurídico da CMB.

Palestrante:

Kátia Rocha - Advogada especialista em direito da saúde, Presi-
dente da FEDERASSANTAS

13h às 14h30 ALMOÇO

FÓRUM JURÍDICO
O Fórum Jurídico Fehosp 2022 discutirá, no período da manhã, as teses jurídicas ainda 
não pacificadas, mas que estão ganhando corpo nos espaços judiciais. O principal obje-
tivo é trazer diversas perspectivas sobre os temas em pauta para que advogados e de-
partamentos jurídicos dos hospitais possam avaliar a pertinência das teses e ponderar 
sobre riscos e oportunidades. À tarde, serão discutidos dois temas de grande relevância 
para os hospitais: (a) normas que regulamentam o relacionamento entre agentes públi-
cos e o setor privado sob a ótica do compliance; (b) apresentação de parecer elaborado 
pela CMB com a análise do atual cenário das imunidades tributárias (CEBAS).

06 DE JUNHO – SEGUNDA-FEIRA - 09H ÀS 17H30
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09h às 10h30 Mais Santas Casas, classificação das entidades, alimentação 
dos sistemas com plano de trabalho, metas e indicadores, utili-
zação dos recursos e a prestação de contas.

Palestrantes: A confirmar

10h30 às 11h Automação de NF com prefeituras - agilidade e redução de 
custos em toda a rotina hospitalar

Palestrante:

Raphael Castro - Gerente Comercial na Wareline. MBA em Inteligên-
cia Comercial pela IBRAMERC Brazil. MBA em Gestão Hospitalar pela 
Fundação Getúlio Vargas. Gestão de Custos Hospitalares - PUCRS. 
Avaliador IQG Acreditação Hospitalar. Google Fundamentos de Marke-
ting Digital. AWS (Amazon) Migrate Business.

11h às 11h30 COFFEE BREAK

15h30 às 16h COFFEE BREAK

11h30 às 13h Contratação de serviços de saúde através da remuneração 
com base em valor.

Palestrantes: A confirmar

14h30 às 15h30 Importância da contabilidade como instrumento para a capta-
ção de recursos e o processo de prestação de contas.

Palestrantes: A confirmar

16h às 17h30 Contrato x convênio, como migrar para o instrumento correto 
de contratação junto ao Sistema Único de Saúde, como tratar 
as subvenções no contrato.

Palestrante: 

Mauro Junqueira - Secretário Executivo do Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS

13h às 14h30 ALMOÇO

FÓRUM CONTROLADORIA, FINANÇAS,
CONTABILIDADE E CUSTOS

06 DE JUNHO – SEGUNDA-FEIRA – 09H ÀS 17H30
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09h às 10h A polissemia da governança clínica

Palestrantes: A confirmar

10h às 11h O papel da governança clínica na entrega de valor e controle do 
desperdício - Trilha da sustentabilidade

Palestrantes: A confirmar

11h às 11h30 COFFEE BREAK

15h30 às 16h COFFEE BREAK

11h30 às 12h30 Práticas inspiradoras de governança clínica para a entrega de 
valor e resultados - Experiências exitosas.

Palestrantes: A confirmar

12h30 às 13h GESTI Soluções em Saúde

14h30 às 15h30 O DRG como ferramenta para a tomada de decisão.

Palestrantes: A confirmar

16h às 17h30 Liderança, gestão e inovação na governança clínica: desafios e 
o caminho a ser trilhado.

Palestrantes: A confirmar

13h às 14h30 ALMOÇO

FÓRUM GOVERNANÇA CLÍNICA

06 DE JUNHO – SEGUNDA-FEIRA – 09H ÀS 17H30
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09h às 10h Gestão por processo: a importância da interface entre serviços 
assistência e de apoio no ambiente hospitalar.

Palestrante: 

Marconi Moraes de Freitas - Coordenador de serviços de Hotela-
ria e Hospitalidade pelo Sabará Hospital Infantil. Membro da Direto-
ria da Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar.

10h às 11h Gestão de Leitos: a interação com as áreas como estratégia 
para alavancar a produtividade.

Palestrante:

Kely Fabiana de Souza Gonçalves

11h às 11h30 COFFEE BREAK

15h30 às 16h COFFEE BREAK

11h30 às 13h Otimização de custos na hotelaria hospitalar.

Palestrante:

Rosângela Cristina Dias - Gerente de Governança - Hospital BP 
Paulista. Experiência profissional no segmento de Hotelaria Hospitalar, 
gerenciando as áreas de higienização, resíduos sólidos, controle de 
pragas, rouparia, enxoval, paisagismo, gestão dos contratos, gestão 
de custos das contas matriciais e análise do DRE.

14h30 às 15h30 Indicadores de hotelaria hospitalar: análise da eficiência opera-
cional e impacto nas estratégias institucionais.

Palestrante: 

Abgair Lima - Graduada em Administração Hospitalar, com espe-
cialização em Qualidade em Serviços de Saúde, Administração Ho-
teleira, Facilities/Hotelaria Hospitalar e Gestão de Negócios de 
Saúde. Carreira desenvolvida em Gestão de Serviços Administrati-
vos e Operações em hospitais de médio e grande porte em várias 
cidades/Estados.

16h às 17h30 Mesa Redonda com todos os palestrantes: 

O LEGADO DA PANDEMIA PARA OS SERVIÇOS DE APOIO

13h às 14h30 ALMOÇO

FÓRUM HOTELARIA E HOSPITALIDADE

06 DE JUNHO – SEGUNDA-FEIRA – 09H ÀS 17H30

O Fórum de Hotelaria Hospitalar em 2022 tem como propósito demonstrar a grande re-
levância da gestão por processos, monitoramento de indicadores, clareza na interface 
entre os serviços assistencias e administrativos com a área hoteleira, bem como a otimi-
zação de custos. Como consequência teremos melhor desempenho e produtividade 
dos setores hoteleiros e melhores resultados da organização hospitalar, além da melho-
ria da qualidade no atendimento, uma vez alinhados os processos que agregam valor ao 
cliente. Também pretende demonstrar o legado deixado pela pandemia.
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09h às 10h Cultura da confiança: o melhor das pessoas PARA as pessoas

Palestrante: 

Rogério Babler - Sócio e Diretor Geral da mhconsult. Sócio do Insti-
tuto de Neuroliderança. Engenheiro Industrial com MBA FGV-RJ. Ex-
periência como Executivo de RH, Estratégia e Vendas na Philips. Pro-
fessor de Pós Graduação em Liderança, Estratégia e Neuroliderança. 
Palestrante no CBTD, SBTD | outros fóruns sobrecapital humano. Co-
-criador do programa “Neuroliderança 360º”.

10h às 11h Patrocinador

11h às 11h30 COFFEE BREAK

15h30 às 16h COFFEE BREAK

11h30 às 13h Tomada de decisão – uma competência que transforma.

Palestrantes: A confirmar

14h30 às 15h30 O papel da liderança e das organizações na prevenção da 
Síndrome de BURNOUT.

Palestrantes: A confirmar

16h às 17h30 Employer branding: como melhorar a marca do seu hospital e 
engajar pessoas.

Palestrantes: A confirmar

13h às 14h30 ALMOÇO

FÓRUM GESTÃO DE PESSOAS

06 DE JUNHO – SEGUNDA-FEIRA – 09H ÀS 17H30

Nunca foi tão necessário conhecer o ser humano e respeitar suas particularidades no 
mercado de trabalho quanto atualmente. Com a pandemia da Covid-19 as relações fa-
miliares e profissionais foram profundamente modificadas pelas consequências do iso-
lamento social e também do distanciamento necessário entre as pessoas e os cuidados 
redobrados no hospital para resguardar a saúde de todos. 
As palavras empatia, comunicação e tecnologia ganharam grande importância quando 
pensamos na Gestão de Pessoas nas empresas. O modelo tradicional de lidar com o ser 
humano se mostra cada vez mais ineficaz. O "top down" vem dando lugar a uma neces-
sária cultura de confiança. Para isso, a boa comunicação, o respeito à diversidade, o 
aprendizado constante e o interesse genuíno por cada indivíduo do grupo são funda-
mentais para acolher, direcionar e obter resultados num momento em que a pandemia 
vem exigindo um esforço cada vez maior de todos.
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09h às 10h Hospitais saudáveis/compras sustentáveis.

Palestrantes: A confirmar

10h às 11h Alto custo, transparência nos processos, regras definidas de 
Compliance, quais os próximos  estágios para evoluir os 
processos da gestão de OPME.

Palestrante: Impart Saúde

11h às 11h30 COFFEE BREAK

15h30 às 16h COFFEE BREAK

11h30 às 13h Utilização de metodologias ágeis na cadeia de logística e suprimentos.

Palestrantes: Junior Rodrigues - Exponencializando a Jornada de 
Transformação / Head de Agilidade & Operações / Mentor Autor / 
Palestrante / Professor / Facilitador / Eterno aprendiz.

Leonisa Scholz Obrusnik - Diretora de Suprimentos - Hospital 
Oswaldo Cruz

14h30 às 15h30 Principais ações para a gestão eficaz de estoque no ambiente 
hospitalar.

Palestrante: Diego Ferreira de Luna - Gerente de suprimentos no Hcor

16h às 17h Projeto Consolida:  mais Integração, mais resultado, mais 
cuidado através da eficiência na gestão de suprimentos.

Palestrantes: Alberto Lott - Partner | Health Services at FALCONI

Mário César Homsi Bernardes - Diretor Geral da CMB - Confederação 
das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas.

17h às 17h30 Perguntas e respostas

13h às 14h30 ALMOÇO

FÓRUM CADEIA DE SUPRIMENTOS - COMPRAS,
ALMOXARIFADO E FARMÁCIA

06 DE JUNHO – SEGUNDA-FEIRA – 09H ÀS 17H30

Gestores de Suprimentos são responsáveis por garantir a estrutura necessária para que 
um produto, bem ou serviço seja disponibilizado ao usuário com rapidez, segurança e 
preço justo, sendo impactados diariamente por novas tecnologias, oportunidades de 
negócio e os mais variados modelos de gestão; logo, torna-se imperiosa a permanente 
atualização profissional visto que as margens de ganhos estão cada vez mais reduzidas. 
A cadeia de suprimentos é repleta de desafios e oportunidades e certamente ainda 
temos muitas chances para a evolução e melhoria dos níveis de serviços.
A proposta é apresentar conhecimentos e habilidades para explorar as potencialidades 
das principais ferramentas de apoio à logística e da gestão da cadeia de suprimentos, 
da infraestrutura, da tecnologia e metodologias aplicadas e redes integradas com ampla 
visão dos desafios inerentes à moderna logística brasileira.

https://eventosfehosp.com.br/


09h às 10h O impacto da genética na medicina 4 P. e o futuro da saúde.

Palestrantes: A confirmar

11h às 11h30 COFFEE BREAK

10h às 11h O Uso de Aplicativos - APP para controle de OPME, como 
forma de inovação na saúde: Case: Santa Casa de Franca.

Palestrantes:

Fábio Fernando da Silva

Guilherme Ribeiro - Consultor de Inovação no Grupo Santa Casa 
de Franca

15h30 às 16h COFFEE BREAK

11h30 às 12h30 Valor e estratégia para a interoperabilidade na saúde: a 
importância de se comunicar

Palestrantes: A confirmar

12h30 às 13h A Digitalização do centro de imagem e o impacto nos custos 
de hospitais filantrópicos e santas casas.

Palestrante: Animati

14h30 às 15h30 O desafio do uso dos indicadores com impacto na inovação.

Palestrante:

Cláudia Herminia de Lima e Silva - Professora - FGV MBA 
Gestão em Saúde

16h às 16h30 Patrocinador

16h30 às 17h30 Continuação

13h às 14h30 ALMOÇO

FÓRUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
O poder da informação em rede na indústria da saúde tem recebido fortes modificações 
em virtude da tecnologia e da inovação. As mudanças atingem todas as áreas, principal-
mente com a pandemia do COVID-19.

Mais do que nunca estas tecnologias estão presentes dia a dia e os hospitais precisam 
melhorar a sua produtividade, a qualidade dos procedimentos e ampliar o número de 
atendimentos, tratamentos e realização de exames, principalmente das doenças crôni-
cas e respiratórias, pois a nossa sociedade está ficando mais velha em virtude do au-
mento da expectativa de vida da população e novas doenças e suas mutações.

Adicionalmente, vivemos num mundo cada vez mais conectado em que recebemos e 
repassamos opiniões numa velocidade inimaginável a ponto de interferir na imagem da 
organização de saúde tanto de forma positiva quanto negativa. Com isso, não existe 
mais tempo para amadorismos. Logo, a assistência em saúde, apoiada pelas tecnolo-
gias e inovações, precisam ser suportadas por práticas que traduzam o respeito ao ser 
humano alinhada à sustentabilidade organizacional.

07 DE JUNHO – TERÇA-FEIRA – 09H ÀS 17H30
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09h às 10h15 Movimento: "O que importa para você?"

Palestrante: 

Camila Lorenz - Diretora de Experiências da Zeps Strategy Agency. 
Administradora Hospitalar pelo Centro Universitário São Camilo, 
MBA em Marketing pela USP, Champion do What Matters to You 
Movement, Especialista em Ciência da Melhoria- Institute for Health-
care Improvement e Especialista em Experiência do Paciente.

11h às 11h30 COFFEE BREAK

10h15 às 11h Soluções digitais e metodologias ativas: impactos na 
Qualidade e Segurança do Paciente

Palestrante: MV

15h30 às 16h COFFEE BREAK

11h30 às 13h Gestão de riscos assistenciais.

Palestrantes: A confirmar

14h30 às 15h30 Machine Learning: é possível usar os dados do passado para 
atender com mais segurança os pacientes no presente?

Palestrante: 

Marcius Conceição Prestes - Gerente de Fluxo no Hospital Mãe 
de Deus, responsável pelo programa de Acesso e Fluxo do 
Paciente e o Centro de Comando Operacional.

16h às 17h30 Ciência da melhoria.

Palestrantes: A confirmar

13h às 14h30 ALMOÇO

FÓRUM QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE
A Pandemia do Sars-Cov-2 e seus impactos econômicos, sociais, ambientais e na or-
ganização das redes de saúde, evidenciou o quanto é significativo para as organiza-
ções de saúde focar na centralidade da assistência ao paciente e na gestão da melho-
ria permanente de processos.
Falar em paciente requer uma profunda reflexão, pois no seu entorno, existem diversas co-
munidades: hospitalar, familiar e governamental aliados aos órgãos de controle e judiciário. 
Assim, a centralidade dos atendimentos no paciente requer o repensar de protocolos, con-
dutas, indicadores, modelo de comunicação e ampliar as relações de todos os partícipes.
A percepção de valor não se resume aos edifícios, equipamentos, técnicas e tecnolo-
gias, mas o quão eficaz foi o atendimento ao paciente e quais experiências foram vi-
venciadas, ou seja, aquilo que o tocou durante o seu atendimento de bom ou ruim, 
marcará a sua passagem na unidade de saúde.
Isto posto, a assistência em saúde exige que seja ofertado um ambiente seguro, e, 
isso, perpassa pela observância da saúde mental das equipes, capacitação e valoriza-
ção de cada pessoa.
Nesse contexto, os participantes deste Fórum terão a oportunidade de debater temas 
relevantes para a qualidade e segurança do paciente com olhar ampliado no essencial, 
foco em resultados e práticas colaborativas a fim de que possam ser implementadas 
nas suas unidades de saúde.

07 DE JUNHO – TERÇA-FEIRA – 09H ÀS 17H30

https://eventosfehosp.com.br/


09h às 10h Comunicação e RP Criativo

Palestrante: A confirmar

11h às 11h30 COFFEE BREAK

10h às 11h Como administrar lives

Palestrante: 

Bruno Menezes - Empreendedor desde os 16 anos, hoje empreen-
de no ramo da cadeia de produção e distribuição de conteúdo digi-
tal. Durante 20 anos desenvolveu experiência em catalisar e profis-
sionalizar processos criativos, ecossistemas digitais com grandes 
workflows. Desempenha atualmente o papel de sócio na Omni La-
boratório Criativo, Tocaia Filmes, Tocaia Lives, Golden Land Films, 
Overloud Estúdio, Canal RIFF, Canal De Quem é a Vez e presta con-
sultoria em elaboração de estratégia de conteúdo multiplataforma 
para diversas empresas. Atende clientes como ONU, Unicef, 
Google, Youtube, Telecine, Porta dos Fundos, Ubisoft, Play9, Aviões 
e Músicas, Castro Brothers entre outros.

11h30 às 13h Inbound Marketing

Palestrante:

Felippe Absror - Mais de 20 anos de experiência no setor de comu-
nicação e marketing, atuando na área de planejamento estratégico. 
Com um extensivo portfólio de projetos para áreas de tecnologia, 
educação, soluções financeiras e varejo em empresas como Grupo 
Buscapé, Hospital Albert Einstein, GoodStorage, PayPal, Nespres-
so, Poli USP, Zap Imóveis, Novartis, Sandoz, HSM, entre outros. 
Possui um background que alia conhecimento em marketing a insi-
ghts analíticos para clientes e projetos. Membro da BR Angels com 
mais de 10 startups investidas em seu portfólio.

14h30 às 15h30 Os desafios na comunicação para operadoras de saúde.

Palestrante: 

Gustavo Sierra - Gerente de Comunicação do Sistema Abramge/-
Sinamge e UCA. Formado em comunicação social com ênfase em 
jornalismo, com MBA em Gestão de Promoção de Saúde e Qualida-
de de Vida nas Organizações.

13h às 14h30 ALMOÇO

FÓRUM COMUNICAÇÃO
A comunicação é vibrante e ágil. As mudanças e a importância de educação continua-
da na área são essenciais para acompanhar as transformações e necessidades de 
cada agente, e na saúde e prestação de serviço hospitalar, são ainda mais urgentes. A 
cada dia surgem novas ferramentas que podem se somar aos esforços de impactar po-
sitivamente a reputação das empresas e marcas. Trabalhar com dados, mapear stake-
holders, investir em novas plataformas, tudo está inserido em um novo olhar 360 graus 
da comunicação e nenhum setor pode ficar de fora.
As organizações já conhecem a força e relevância da comunicação para seus resulta-
dos e é preciso estar antenado para não perder o passo e seguir engajando e fortale-
cendo sua marca.

07 DE JUNHO – TERÇA-FEIRA – 09H ÀS 17H30
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15h30 às 16h COFFEE BREAK

16h às 17h30 A rede CMB Saúde Suplementar.

Palestrante: 

Carolina Fagnani - Diretora Executiva da  Predicado Comunicação

15h30 às 16h COFFEE BREAK

16h às 17h30 Linha de cuidado: os benefícios da navegação do paciente nos hospitais.

Palestrante: 

Sandra Marques Silva Gioia - Cirurgiã Oncológica pelo Instituto Na-
cional de Câncer (INCA); Mestre em Gestão em Tecnologia e Inovação 
em Saúde pelo Hospital Sírio Libanês; MBA em Data Science e Tecno-
logia da Informação em Saúde pelo Hospital Israelita Albert Einstein; 
Embaixadora do Global Cancer Institute e Membro da Iniciativa 
Global de Câncer de Mama da Organização Mundial da Saúde.

07 DE JUNHO – TERÇA-FEIRA – 09H ÀS 17H30

09h às 10h Os melhores conselhos para administrar uma unidade 
habilitada em oncologia do SUS.

Palestrante: 

Rogério Bartkevicius - CEO da Santa Casa de Araraquara

11h às 11h30 COFFEE BREAK

10h às 11h Gestão de serviços de quimioterapia X Incorporações de 
tratamentos sistêmicos no SUS.

Palestrante: A confirmar

11h30 às 13h Maximização do faturamento em oncologia.

Palestrante: A confirmar

14h30 às 15h30 Administrando a contratualização da oncologia no mundo de 
extra teto.

Palestrante: A confirmar

13h às 14h30 ALMOÇO

FÓRUM ONCOLOGIA
O objetivo do Fórum é trazer reflexões e insights que contribuam com a gestão dos ser-
viços de saúde filantrópicos habilitados em oncologia no SUS. Contaremos com a par-
ticipação de grandes administradores hospitalares compartilhando experiências e con-
selhos. Teremos debates com gestores públicos sobre entraves regulatórios (sempre 
em busca de soluções sustentáveis e responsáveis). Por fim, apresentaremos cases de 
sucesso na linha de cuidado do paciente.

https://eventosfehosp.com.br/


SUA PARTICIPAÇÃO PODERÁ
SER DE 3 FORMAS DIFERENTES:

VALORES CONGRESSO

VALORES FÓRUNS

CONGRESSO

FÓRUM

CONGRESSO + FÓRUNS TÉCNICOS

INCLUSO: PRÉ-CONGRESSO, CONGRESSO, PASTA,  CERTIFICADO ON LINE, SALAS DE ATENDIMENTO, COFFEE-BREAK, SORTEIOS

INCLUSO: PASTA, CERTIFICADO ON LINE, COFFEE-BREAK, ALMOÇO EM SALÃO RESERVADO

PARA SUA PARTICIPAÇÃO NO 31º CONGRESSO 
FEHOSP, SERÁ NECESSÁRIO A COMPROVAÇÃO DE 
VACINAÇÃO COMPLETA E OBRIGATÓRIO O USO DE 

MÁSCARAS DURANTE TODO EVENTO.

https://eventosfehosp.com.br/


HOSPEDAGEM - 1ª OPÇÃO

HOTEL OFICIAL DO EVENTO  TAUÁ ATIBAIA
RODOVIA DOM PEDRO/ KM 86 – ATIBAIA/SP

Reservas mediante a autorização de crédito, podendo parcelar em até 3X sem juros no cartão (para reservas 
realizadas até 28/02/2022), após esta data somente à vista no cartão ou 100% em depósito bancário identifi-
cado.

– Máximo de 5 pessoas por apartamento, incluindo as crianças; sendo no máximo 3 adultos por apartamento; 
acima desta quantidade, é necessário reservar mais um apartamento.
– Criança de 0 a 6 anos no mesmo apartamento dos pais é cortesia.
– Crianças de 7 a 12 anos: R$ 180,00 + 2% de ISS – diária.
– Criança à partir de 13 anos: valor normal de adulto.
– Estacionamento cobrado no local: R$ 20,00 por carro/dia (hospedados cortesia, sem manobrista).
– Não está incluso a utilização do Parque Aquático.

Observações:

1 – Nos valores acima acrescentar 2% de ISS (Isenção de Taxa de Turismo)
2 – Para as opções 1, 2 e 3 não está incluso o almoço do dia da chegada

Informações:  Check in: 17 | Check out: 12h | Early Check in: a partir das 12h (valor de 1/2 diária)

Importante: As reservas deverão ser feitas diretamente com o Hotel.

Isadora
E-mail: reservasatibaia1@taua.com.br 
www.tauaresorts.com.br
Telefones: 11 4416-5020 / 11 4416-5019

Apartamentos
OPÇÃO 1

Pacotes para 3 diárias
(06 a 09/06/22) Check in 17h

SGL (1 adulto)

DBL (2 adultos)

TPL (3 adultos)

R$  2.026,50 

R$ 2.538,00 

R$ 3.022,50

OPÇÃO 2
Pacotes para 2 diárias e meia

(07 a 09/06/22) Check in 12h

 R$ 1.688,75 

 R$ 2.115,00 

 R$ 2.518,75

OPÇÃO 3
Pacotes para 2 diárias

(07 a 09/06/22) Check in 17h

 R$ 1.351,00 

 R$ 1.692,00 

 R$ 2.015,00

mailto:reservasatibaia1@taua.com.br
http://www.tauaresorts.com.br
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HOSPEDAGEM - 2ª OPÇÃO

ALEGRO BY TAUÁ
ESTRADA MUNICIPAL ALBERTO TOFANIN, 6.100

B. PINHAL – JARINU – SP

Check out até as 12h.

– Valores já incluem taxas
– Diárias Incluem: café da manhã, estacionamento e wi-fi

Formas de pagamento:

Cartão de Crédito em até 3x – via link
Pix: financeiro.jarinu@alegrohotel.com.br

***OBS: reserva deverá ser paga em até 48h para confirmação****

Importante: As reservas deverão ser feitas diretamente com o Hotel.

Liccia Ferreira
E-mail: reservas@alegrohotel.com.br
Telefone : (11)3182-0500
www.alegrohotel.com.br 

Apartamentos
OPÇÃO 1

Pacotes para 3 diárias
(06 a 09/06/22) Check in 15h

Standard Single

Standard Double

R$  R$ 810,00

R$ 1.026,00

OPÇÃO 2
Pacotes para 2 diárias e meia

(07 a 09/06/22) Check in 12h

 R$ 675,00

 R$ 855,00

OPÇÃO 3
Pacotes para 2 diárias

(07 a 09/06/22) Check in 15h

 R$ 540,00 

 R$  684,00

mailto:financeiro.jarinu@alegrohotel.com.br
mailto:reservas@alegrohotel.com.br
http://www.alegrohotel.com.br
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TRANSFER GRATUITO

Oferecemos suporte no Aeroporto Internacional de Guarulhos 
aproximadamente 1h30 minutos do Hotel Oficial do Congresso.

Teremos translado do aeroporto para os 2 hotéis indicados, nos 
dias 06 e 09 de junho.

Horário de Saída:
Aeroporto Internacional de Guarulhos x Hotéis

Dia 06/06 – Segunda-Feira: 9h – 13h – 17h

Dia 09/06 – Quinta-Feira: 15h (saída do Hotel Tauá para o aeroporto)

Procure emitir seu bilhete aéreo, atentando aos horários de 
saída dos transfers do aeroporto Internacional de Guarulhos. 
Isso lhe trará maior conforto.

Aguarde a confirmação e os contatos da empresa para a 
realização do transfer.

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.

AEROPORTO
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31ª MOSTRA DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E

SERVIÇOS HOSPITALARES

NA FEIRA VOCÊ ENCONTRARÁ:

Aqui você  tem a oportunidade de encontrar profissionais da área 
da saúde para desenvolver negócios e relacionamentos. 

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS

EXPOSIÇÃO COM CERCA DE 40 FORNECEDORES

NOVIDADES E LANÇAMENTOS EM PRODUTOS, 
SERVIÇOS, TECNOLOGIAS E INOVAÇÕES

NETWORKING

INTERAÇÃO COM LÍDERES DE HOSPITAIS

FOTO ANTES DA PANDEMIA
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DÚVIDAS, FALE COM A FEHOSP
INSCRIÇÕES:

cadastro@fehosp.com.br
Márcia Maria de Souza

(11) 98138-1586

Recepção Fehosp
(11) 95379-8649

DEPARTAMENTO DE EVENTOS

Maria Araci de Barros Fagundes
(17) 98115-3388

 Kátia Aguiar de Moura
(11) 99732-8998

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Carolina Fagnani
carolina@predicado.com.br

(11) 99144-5585

CONTATOS

mailto:cadastro@fehosp.com.br
mailto:carolina@predicado.com.br
https://eventosfehosp.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5517981153388
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511997328998
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https://api.whatsapp.com/send?phone=5511981381586
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