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A SAHE – South America Health Education se destaca como o maior
evento de educação executiva para a Saúde não apenas no Brasil, como
também na América Latina. Durante os três dias de evento, líderes do
setor e profissionais dos mais diversos ramos da cadeia da saúde se
reúnem a fim de compartilhar e obter conhecimento, aprimoramento,
relacionamento e networking no setor. São mais de 20 fóruns
simultâneos, com curadoria assinada por referências do setor das mais
diversas especialidades, como Tecnologia, Infraestrutura, Gestão, Saúde
Pública, Hotelaria, Ética e Compliance, Medicina Diagnóstica, Qualidade
e Segurança, entre outros.

EDUCAÇÃO
EXECUTIVA
PARA SAÚDE

2020

Com o tema “Educação que Transforma Líderes”, a 4ª edição da SAHE –
South America Health Education propõe um novo formato para seus
visitantes em 2020. Agora, o foco é a Educação Executiva na Saúde,
proporcionando conteúdo de qualidade para o protagonismo do
profissional. Além disso, a SAHE também é um ambiente que favorece o
enriquecimento de sua cadeia de relacionamento.

Público de 2019
+ 10 mil visitantes

Local
Centro de Eventos Pro Magno

Data
5, 6 e 7 de Fevereiro de 2020
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“A EDUÇAÇÃO QUE

TRANSFORMA A
SAÚDE”
A SAHE 2020 terá como tema central “A educação que transforma a
Saúde”. Serão mais de 20 fóruns realizados em arenas, com
conteúdo elaborado por comitês científicos formados por
especialistas e líderes de diversas vertentes da Saúde.

2020

COMITÊS CIENTÍFICOS
Conheça alguns dos presidentes dos comitês científicos curadores dos temas dos Fóruns na SAHE 2020:

SAHE
Clínicas
Fórum SAHE Clínicas fica mais uma vez sob a presidência de Anis
Ghattas Mitri, médico e executivo com oito anos de experiência em
Gestão de Serviços e Sistemas de Saúde. Mitri é diretor técnico do
Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde, o InSaúde, entidade
filantrópica que gerencia 16 projetos entre saúde e educação.

FORTE ATUAÇÃO FILANTRÓPICA EM ASSISTÊNCIA MÉDICA GRATUITA À REFUGIADOS
ATRAVÉS DO CECAM, SÓCIO-PROPRIETÁRIO DA MITRI SAÚDE E GESTÃO.

Anis Mitri
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COMITÊS CIENTÍFICOS
Conheça alguns dos presidentes dos comitês científicos curadores dos temas dos Fóruns na SAHE 2020:

SAÚDE
PÚBLICA
Presidente do Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde Conasems desde 2015, Mauro Guimarães Junqueira presidirá o Comitê
Científico do Fórum de Saúde Pública. Junqueira está envolvido há anos na luta
pela defesa do movimento municipalista e atua em Saúde Pública desde 1986.

ELEITO UM DOS 100 MAIS INFLUENTES DA SAÚDE EM 2019

Mauro
Junqueira
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COMITÊS CIENTÍFICOS
Conheça alguns dos presidentes dos comitês científicos curadores dos temas dos Fóruns na SAHE 2020:

Farmácia
Hospitalar
Especialista em Atenção Farmacêutica, Ana Lúcia Rego Fleury de
Camargo é farmacêutica chefe da Seção de Atendimento a Pacientes
Externos Serviço de Farmácia do Instituto do Coração do HC-FMUSP, e

será mais uma vez presidente do Fórum de Farmácia Hospitalar.

Ana Lúcia
Rego

PRESIDENTE

DA

COMISSÃO

DE

INTEGRAÇÃO

DA

ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA (CIAF) DA DIRETORIA CLÍNICA DO HCFMUSP.
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COMITÊS CIENTÍFICOS
Conheça alguns dos presidentes dos comitês científicos curadores dos temas dos Fóruns na SAHE 2020:

Inovação
na Saúde
Professor e coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em
Saúde (LAIS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Ricardo
Valentim preside do Comitê do Fórum de Inovação na Saúde. Em sua
carreira, Valentim chegou a contribuir com a consolidação do Ambiente

Ricardo
Valentim

Virtual de Aprendizagem do Sistema Único de Saúde (AVASUS), a maior
plataforma de formação humana em saúde das Américas.

ELEITO UM DOS 100 MAIS INFLUENTES DA SAÚDE EM 2019.
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COMITÊS CIENTÍFICOS
Conheça alguns dos presidentes dos comitês científicos curadores dos temas dos Fóruns na SAHE 2020:

Qualidade e
Segurança
Médico há mais de 20 anos, Rubens Covello, CEO do IQG, trabalha pela
evolução dos serviços da saúde no país com base na qualidade assistencial e
na segurança do paciente. Membro do setor saúde do Conselho Mundial da
Qualidade e do Comitê Técnico da Organização Nacional de Acreditação
(ONA), presidirá o Comitê Científico do Fórum de Qualidade e Segurança.

ATUOU NO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA INTERNACIONAL DE ACREDITAÇÃO
– QMENTUM INTERNATIONAL, IMPLEMENTADO EM MAIS DE 35 PAÍSES.

Rubens
Covello
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COMITÊS CIENTÍFICOS
Conheça alguns dos presidentes dos comitês científicos curadores dos temas dos Fóruns na SAHE 2020:

Infraestrutura do
Ambiente de Saúde
O CEO da L+M, Lauro Miquelin, figura no próximo ano como presidente do
Fórum de Infraestrutura de Saúde. Conhecido por propor soluções
inovadoras para problemas recorrentes, Miquelin tem 30 anos de
experiência como arquiteto no setor da Saúde.

AUTOR DO LIVRO “ANATOMIA DOS EDIFÍCIOS HOSPITALARES”,
PREMIADO PELA IAB SP - INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL.

Lauro
Miquelin

2020

COMITÊS CIENTÍFICOS
Conheça alguns dos presidentes dos comitês científicos curadores dos temas dos Fóruns na SAHE 2020:

Hotelaria
Hospitalar
Presidente da Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar, Marconi
Morais de Freitas é especialista em Gestão de Clínicas e Hospitais e
será presidente do Fórum de Hotelaria Hospitalar em 2020. Para muito
além do mobiliário e ambientação corretos, enxerga no investimento

Marconi
Morais

em capital humano um dos maiores diferenciais de uma instituição.

COORDENADOR DE HOTELARIA NO HOSPITAL INFANTIL SABARÁ.
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COMITÊS CIENTÍFICOS
Conheça alguns dos presidentes dos comitês científicos curadores dos temas dos Fóruns na SAHE 2020:

Ética e Compliance
na Saúde
Doutor em direito e filosofia pela Universidade de Frankfurt, Giovani Agostini
Saavedra é, além de sócio do escritório de advocacia Saavedra &
Gottschefsky, especialista em Compliance, Inovação, Tecnologia e Governança
Corporativa, e presidirá o Comitê de Ética e Compliance na Saúde.

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE PREVENÇÃO À
CORRUPÇÃO DA OAB/RS.

Giovani
Saavedra
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COMITÊS CIENTÍFICOS
Conheça alguns dos presidentes dos comitês científicos curadores dos temas dos Fóruns na SAHE 2020:

Limpeza e Desinfecção de
Superfícies Ambientais
Diretora da diretora da ATE – Assessoria e Treinamento em Enfermagem,
Silvana Torres é enfermeira especialista em Controle de Infecção e
Administração Hospitalar. É autora do livro “Gestão dos Serviços Limpeza,
Higiene e Lavanderia em Estabelecimentos de Saúde”.

Silvana
Torres

AUTORA DO LIVRO GESTÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENE, LIMPEZA E LAVANDERIA
HOSPITALAR EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (3ª EDIÇÃO, 2008).
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COMITÊS CIENTÍFICOS
Conheça alguns dos presidentes dos comitês científicos curadores dos temas dos Fóruns na SAHE 2020:

Gestão
Hospitalar
CEO do Grupo Leforte, Rodrigo Lopes possui grande experiência em gestão de
finanças, administrativas, recursos humanos, comercial e qualidade na área de
serviços e nos ramo da saúde. É Graduado em Biomedicina pela Universidade
Mogi das Cruzes, pós-graduado em Administração Hospitalar e especializado
em Gestão de Pessoas e Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas.

Rodrigo
Lopes

SOB SUA GESTÃO, O GRUPO LEFORTE ATINGIU EM 2018
R$ 1 BI EM FATURAMENTO.
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COMITÊS CIENTÍFICOS
Conheça alguns dos presidentes dos comitês científicos curadores dos temas dos Fóruns na SAHE 2020:

Medicina
Diagnóstica
Diretora Executiva Alta Excelência Diagnóstica/Operações Hospitalares na Dasa,
Claudia Cohn já presidiu o Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de
Medicina Diagnóstica (ABRAMED). Fellow do Colégio Brasileiro de Executivos em
Saúde (CBEX), conselheira fiscal do Instituto Coalizão Saúde (ICOS), membro do

Claudia
Cohn

COM Saúde da FIESP e membro do Conselho de Direito Médico e da Saúde da OAB
Federal. Passou por grandes instituições como hospitais, operadora e diagnóstico.

ELEITA UMA DAS 100 PERSONALIDADES MAIS INFLUENTES
DA SAÚDE EM 2019.
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COMITÊS CIENTÍFICOS
Conheça alguns dos presidentes dos comitês científicos curadores dos temas dos Fóruns na SAHE 2020:

Sustentabilidade
na Saúde
Superintendente Administrativo e Infraestrutura Hospital Moinhos de Vento,
Evandro Luis Moraes é especialista em logística voltado para a Gestão Ambiental,
e será o Presidente do Fórum de Sustentabilidade na Saúde da SAHE 2020.

ESPECIALISTA EM SAÚDE BASEADA EM VALOR PELA

HARVARD BUSINESS SCHOOL.

Evandro
Moraes
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COMITÊS CIENTÍFICOS
Conheça alguns dos presidentes dos comitês científicos curadores dos temas dos Fóruns na SAHE 2020:

Hospital Conectado
Luis Gustavo G. Kiatake é entusiasta do uso da tecnologia na saúde. Graduado e
mestre em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP, foi professor na pósgraduação em Segurança da Informação do IPT, SENAC, Uniemp, Unifesp, e
atualmente na pós-graduação em informática em Saúde do HospitalSírio-Libanês. Foi
sócio e diretor da E-VAL Tecnologia e Saúde. É colaborador da ISSO e membro da
ABNT nos comitês de Segurança da Informação e de Informática em Saúde, da qual
foi relator do Grupo de Segurança. É membro do HL7Brasil, IHE e HIMSS, colaborador
no processo de Certificação de Software SBIS/CFM, representante no Comitê de
Padronização do TISS (COPISS) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e

Luis Gustavo
Kiatake

Presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS).

MEMBRO DO HL7BRASIL, IHE E HIMSS, REPRESENTANTE NO COMITÊ DE PADRONIZAÇÃO DO
TISS (COPISS) DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) E PRESIDENTE DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFORMÁTICA EM SAÚDE (SBIS).
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COMITÊS CINTÍFICOS
Conheça alguns dos presidentes dos comitês científicos curadores dos temas dos Fóruns na SAHE 2020:

Saúde
Suplementar
Formado por representantes da cadeia produtiva do setor da Saúde, o Instituto
Coalizão Saúde (ICOS) busca contribuir de forma positiva para o debate e a busca
por novos avanços em saúde. A curadoria do Fórum de Saúde Suplementar fica por
conta do Instituto, figurado por Denise Rodrigues Eloi, CEO.

O ICOS DESENVOLVE PROPOSTAS PARA REVOLUCIONAR AS MAIS
DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDE, DE RACIONALIZAÇÃO DA REGULAÇÃO
A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA NA SAÚDE.

Denise Eloi

5, 6 E 7 FEVEREIRO DE 2020

COMITÊS CIENTÍFICOS
Conheça alguns dos presidentes dos comitês científicos curadores dos temas dos Fóruns na SAHE 2020:

Fórum da
ABRAIDI
Fórum organizado pela Abraidi - Associação Brasileira de
Importadores e Distribuidores de Produtos para Saúde.

PALCO DA
TRANSFORMAÇÃO
Além das arenas com fóruns simultâneos, o visitante
da SAHE também terá acesso ao PALCO DA
TRANSFORMAÇÃO. Por lá, pisarão líderes não apenas
da Saúde, como Educação, Gestão, Tecnologia, Meio
Ambiente, entre outras vertentes da economia. O
objetivo deste espaço é trazer palestras com diversos
nomes referências que contribuem para a formação
holística do executivo do futuro.

5, 6 E 7 FEVEREIRO DE 2020

DEPOIMENTOS
A educação é um dos principais ativos da Santa Casa da Bahia e no momento em
que a Sahe começa a se dedicar também a esse segmento, é muito bom. Tudo
que é preciso para melhorar a educação no país merece nosso respeito, nossa
atenção e nosso prestígio”.

Roberto Sá Menezes – provedor da
Sta Casa da Bahia
Estamos ansiosos pela Sahe 2020. Acredito que o evento proporcionará a verticalização
da educação em nosso país. Convido a todos a participarem desse encontro!”.C

Jihan Zoghbi – presidente da Abcis
A Sahe é espetacular, pois promove a comunicação entre CEOs, presidentes e executivos
da Saúde. Nós temos a possibilidade de trocar informações, conhecer novos parceiros e
adquirir conhecimento. Mas para mim é muito mais do que isso. É uma honra e também
uma grande responsabilidade representar o estado de São Paulo no evento”.

Valdir Ventura – CEO do Grupo São
Cristóvão Saúde
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DEPOIMENTOS
Adquirir conhecimento através da convivência na transmissão de conhecimento,
na formulação de novos conhecimentos através do debate é fundamental. Então
o movimento para Education é um movimento que vem atender uma
necessidade de transformação da população. Vejo isso com bons olhos. É uma
estratégia vencedora desde o início”.

Paulo Chapchap - superintendente
no Hospital Sírio-Libanes
Essa mudança para Education é fantástica. Sabemos que, tudo indica, que a educação
antes da tecnologia, só gera riqueza e bem-estar social. Então essa mudança é muito
interessante, pensando já que irá promover uma formação um crescimento continuado a
todos nós”.

Chao Lung Wen - líder de grupo de Pesq.
USP em Telemedicina
As expectativas para a Sahe 2020 são ótimas. Nossa empresa também tem uma área para
educação e juntamente ao evento iremos agregar informações juntos à população”.

Tiago Coletto- diretor comercial da Go Ahead
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EMBAIXADORES
DA SAHE
A SAHE – South America Health Education 2020
inova ao lançar espaço específico para gestores e
instituições que fazem a diferença em diferentes
estados do país. Pela trajetória que têm no setor
e pelo trabalho de referência que desempenham,
estes profissionais serão os “Embaixadores da
Saúde” na SAHE 2020.
O evento contará com uma área específica para
“Embaixadas”, que representarão os estados
brasileiros. Cada uma fará referência a uma
instituição de Saúde de destaque, que passará a
ser co-realizadora do evento.
O caminho pela inovação, sustentabilidade e
saúde humanizada passa necessariamente pelas
ideias de grandes visionários. São os nossos
Líderes Inspiradores, que desbravam os caminhos

da gestão da Saúde a fim de levar tecnologia,
atendimento
humanizado
e
altamente
qualificado para todos os cidadãos deste país.
O empenho e dedicação dessas personalidades
transcendem seu modelo de gestão, guiando
importantes instituições de saúde a serem
referência de qualidade e segurança não apenas
no Estado em que estão sediadas, mas também
para todo o país.
É por esta brilhante gestão com o compromisso
de levar excelência aos pacientes que traremos
para a SAHE 2020 os Embaixadores da Saúde. A
iniciativa visa convidar um seleto grupo de
gestores referência em todo o país para serem
essas personalidades em destaque durante a feira
de 2020.

5, 6 E 7 FEVEREIRO DE 2020

Quem serão os
embaixadores
convidados?
Concentramos os nossos esforços na busca por líderes inspiradores
da Saúde, que prezem pelo aprimoramento contínuo das boas
práticas, em soluções e ferramentas de gestão e inteligência de
negócio que merecem um lugar de destaque na SAHE 2020.

Nossos embaixadores
prezam:
- pela manutenção do elevado nível de reconhecimento e confiança
que o mercado de saúde deposita em seus serviços prestados;
- pelo aprimoramento das boas práticas assistenciais, contínua
capacitação das equipes e estreitamento da relação com os seus
pacientes;
- pela constante modernização de suas instalações, equipamentos e
estrutura física.

5, 6 E 7 FEVEREIRO DE 2020

São Paulo
EMBAIXADA
Grupo São Cristóvão Saúde
EMBAIXADOR
Valdir Ventura

O Embaixador do estado de São Paulo na edição da SAHE 2020 é Valdir
Ventura, CEO do Grupo São Cristóvão Saúde. Criada em 1911, a
Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão é se tornou
referência em saúde na cidade e no estado de São Paulo. Todas as ações
realizadas ao longo da história da instituição resultaram em uma gestão
focada ao desenvolvimento assistencial em prol da saúde.
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Minas Gerais
EMBAIXADA
Biocor Instituto
EMBAIXADOR
Mario Vrandecic

O Embaixador do estado de Minas Gerais na edição da SAHE 2020 é Mario Vrandecic,
fundador do Biocor Instituto. A Instituição é referência em qualidade e segurança,
investimento em educação continuada e humanização no atendimento ao paciente.

“Ter sido escolhido como embaixador por Minas Gerais na SAHE foi motivo de muita
honra e alegria. A indicação representa um desafio na contribuição a um sistema tão
complexo quanto o sistema de saúde. Procuraremos representar a Saúde no Estado
levando o melhor de nós e do Biocor”. – Mario Vrandecic, fundador do Biocor Instituto.
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A Representação da autoridade do Embaixador da
SAHE 2020 e de sua Instituição durante o evento será:
- Nome do Embaixador e sua Instituição em Arena ou Auditório na SAHE
- Identificação da Instituição nos assentos do Auditório
- Nome do Embaixador presente em todas as ações da feira, incluindo vídeos e ações digitais
- Discurso na cerimônia de abertura da feira

- Espaço em todos os jornais fala SAHE durante o evento
- Passaporte livre para os eventos realizados pelo Grupo Mídia durante o ano
- Encarte com o jornal Fala SAHE com os embaixadores em todas as edições da HCM (6 edições)
- Logo da Instituição em Guarda Corpo na Feira
- Banner suspenso da Instituição na SAHE

- Banner com os Embaixadores na entrada principal do evento

Encontros com Embaixadores
- Jantar de lançamento da SAHE (data a confirmar)
- Jantar dos Embaixadores durante a feira SAHE 2020
- Jantar dos comitês científicos da SAHE

5, 6 E 7 FEVEREIRO DE 2020

Contribuição dos Embaixadores com a Educação
Executiva na Saúde
- Participação principal dos Embaixadores nos comitês científicos dos mais de 20 fóruns que a

SAHE proporcionará.
- Os Embaixadores terão autoridade para indicar participações nos debates e palestras nos fóruns
- O Embaixador poderá realizar seminários voltados para a educação executiva da saúde no
auditório exclusivo localizado no território da Embaixada da Saúde na SAHE.

Embaixada da Saúde na SAHE
Este local reunirá ‘territórios’ das Instituições cujos gestores e líderes são os
Embaixadores da Saúde na SAHE. Neste local, serão colocadas bandeiras de cada
instituição que o embaixador representa. Além disso, a Embaixada da Saúde na
SAHE terá um auditório exclusivo, para cerca de 30 pessoas, onde poderão ser

realizados seminários qualificados e exclusivos para convidados dos Embaixadores.

Embaixador da Saúde e SAHE
A Instituição do Embaixador da Saúde será nomeada como co-realizadora da SAHE 2020.
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POR QUE
PARTICIPAR
Marketing de conteúdo sua marca associada a temas
relevantes na pauta dos executivos e empresas.

Posicionamento de sua marca para o mercado nacional.

Relacionamento com executivos decisores e
influenciadores de mercado

Potencializar negócios e gerar Leads
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CONTATO
comercial@grupomidia.com

16 3913.9800

www.sahe.com.br

OBRIGADO!

