
         

 

EVENTOS ORGANIZADOS PELO SINDHOSPE 
 

 
8º Congresso Norte/ Nordeste de Gestão em Saúde 

Temática: A era da Tecnologia, Inovação e da Informação no setor Saúde. 
Data: 23/10/2019, das 14:30 às 18:30h 

Teatro Ribeira 
 

CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE GESTÃO EM SAÚDE – 2019 
O 8º Congresso Norte-Nordeste de Gestão em Saúde é um dos principais encontros de debate na 

nossa região, sempre tratando de assuntos relevantes e pertinentes ao setor saúde, sendo o 
guarda-chuva dos eventos acadêmicos que acontecem durante todo o período da Feira de 
Equipamentos Hospitalares – Hospitalmed 2019. O evento configura-se como uma grande 

oportunidade para que líderes e executivos de saúde troquem experiências sobre como melhorar 
os resultados das instituições que administram, acompanharem avanços e buscarem tendências 

para o setor. Com o tema central “A era da Tecnologia, Inovação e da Informação no setor Saúde”, 
a edição deste ano abordará a importância da gestão com inclusão digital, atrelado a modelos 

inovadores em processos de assistência à saúde, além de ferramentas tecnológicas que auxiliam 
as equipes multiprofissionais e estratégica. 

 
15h - ABERTURA 
 

15:15h às 16h - PAINEL 1 | Como a Tecnologia está mudando a Assistência à 
Saúde 

 
Palestra 1 A tecnologia no engajamento e experiência do paciente 

 
Palestra 2 Ferramentas inteligentes que auxiliam o Gerenciamento da 

Infraestrutura disponibilizada ao Paciente 

 
DEBATE E PERGUNTAS 

 

16:15h às 17h - PAINEL 2 | Inovação na área da Saúde: Novas tecnologias e 
Tendências 

 

Palestra 3 Inclusão Digital dos Serviços de Saúde: Benefícios de curto, 
médio e longo prazos  

 
Palestra 4 HIMMS: Entendendo um caminho sem volta 

 
DEBATE E PERGUNTAS 



         

 

 

17:15h às 18:15h - PAINEL 3 | A Saúde na era da Informação 
 

Palestra 5 Decisão Clínica apoiada por Softwares de evidência científica  

 
Palestra 6 Indicadores norteando equipes médicas e de gestão 

 
DEBATE E PERGUNTAS 
 

18:30h - PREMIAÇÃO 
 

19h - ENCERRAMENTO 

 

 
Valor Inscrição para assistir a todas as palestras do 8º Congresso Norte/ Nordeste de Gestão em 

Saúde, dia 23/10/2019: 
Associados do SINDHOSPE - R$ 150,00 

Não Associados - R$ 400,00 
 

Inscrições e informações 
E-mail hospitalmed@sindhospe.org.br ou telefone 81 3222.6060/ 3034.2591, falar com Dinah 

Malheiros 
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