Futuro dos hospitais será tema do 5º Conahp em São Paulo
Quinta edição do congresso promovido pela Anahp reunirá em novembro
as principais instituições privadas e autoridades de saúde
Os desafios e tecnologias que irão pautar o setor da saúde privada no Brasil e no cenário
internacional. Esses e outros assuntos irão conduzir a quinta edição do Congresso
Nacional de Hospitais Privados (Conahp). Sob o tema “O hospital do futuro: o futuro dos
hospitais”, o evento reunirá entre os dias 22 e 24 de novembro, no WTC São Paulo, as
principais instituições de saúde privadas do país, além de autoridades da área do Brasil
e outros países.
“Chegamos ao 5º Conahp em 2017 sempre priorizando temas que colocam em xeque a
sustentabilidade e o desenvolvimento do setor. Nos últimos anos, presenciamos
grandes mudanças em pequenos intervalos de tempo. Dessa forma, não há como
ignorar a reflexão de como se será nosso sistema de saúde e qual será o papel dos
agentes do setor diante de tantas transformações”, afirma Francisco Balestrin,
Presidente do Conselho da Anahp.
Entre os nomes já confirmados estão João Doria Jr., prefeito de São Paulo; Fábio
Gandour, cientista-chefe da IBM Brasil; Mark Britnell, presidente do conselho de
administração da Prática Global de Saúde da KPMG; e Eric De Roodenbeke, CEO da
International Hospital Federation (IHF).
Já a programação de palestras e plenárias será dividida em três eixos centrais: “do
paciente ao indivíduo, a redefinição da entrega de valor”; “sistema de saúde: as rupturas
emergentes e o papel dos hospitais”; e “inovação e futurismo: a tecnologia a nosso
favor”.
“As pessoas precisam ser cuidadas de forma preventiva para se manterem mais
saudáveis. Se não houver prevenção, elas sempre viverão na alta complexidade e não
há como sustentar um sistema destes, além de ser injusto com os pacientes”, explica
Alceu Alves da Silva, Presidente do Comitê Científico do 5º Conahp. “Outro fator
importante é a tecnologia [da informação]. Precisamos de sistemas mais atrativos,
amigáveis ao acesso de serviços de saúde, e acredito que teremos avanços
impressionantes.”
Serão três dias de evento, com sessões plenárias e paralelas com palestrantes nacionais
e internacionais renomados, exposição de trabalhos científicos e espaço de
relacionamento com parceiros.
Confirma a programação:
Dia 22/11
 8h – Credenciamento
 8h30 – Pré-Congresso
 9h – Plenária “O executivo da saúde do futuro: o futuro do executivo da saúde”












10h15 – Intervalo/Coffee Break
10h45 – Talk Show “O Médico executivo de saúde do futuro: o futuro do médico executivo de
saúde”
12h – Almoço livre
13h30 – Abertura oficial do 5° CONAHP
14h30 – Sessão Plenária 1: “O hospital do futuro: o futuro dos hospitais”
15h30 – Intervalo/Coffee Break
16h – Sessão Paralela
 Eixo 1 – Do paciente ao indivíduo: A redefinição de entrega do valor/ Talk
Show: Se o cliente é o paciente, qual o papel do médico e do time assistencial?
 Eixo 2 – Sistema de saúde: as rupturas emergentes e o papel dos hospitais/
Debate: modelos internacionais – lições aprendidas e os erros que não
devemos cometer
 Eixo 3 – Inovação e futurismo: a tecnologia a nossa favor/ Talk Show: a
transformação digital no ambiente hospitalar
17h30 – Sessão Plenária 2: Inovação e futurismo a tecnologia a nosso favor
18h10 – Coquetel de boas vindas 5° CONAHP

Dia 23/11
 8h30 – Credenciamento
 9h – Sessão Plenária 3: “Do paciente ao indivíduo: a redefinição de entrega de valor”
 10h – Intervalo/Coffee Break
 10h45 – Sessão Paralela
 Eixo 1 – Do paciente ao indivíduo: A redefinição de entrega do valor/ Mesa
Redonda: “A mensuração da entrega de valor: o que é importante para o
paciente?
 Eixo 2 – Sistema de saúde: as rupturas emergentes e o papel dos hospitais/ Talk
Show: “Sistema do futuro: o hospital como protagonista na construção de
redes integradas”
 Eixo 3 – Inovação e futurismo: a tecnologia a nossa favor/ Talk show:
funcionalidades e aplicações da tecnologia da informação para o cuidado do
paciente
 12h15 – Almoço
 13h30 – Sessão Plenária 4: “Sistema de saúde: as rupturas emergentes e o papel dos hospitais”
 14h30 – Dinâmica
 15h30 – Intervalo/Coffee Break
 16h15 – Sessão Paralela
 Eixo 1 – Do paciente ao indivíduo: A redefinição de entrega do valor/ Mesa
Redonda: “Liderança: encantando o paciente por meio do colaborador”
 Eixo 2 – Sistema de saúde: as rupturas emergentes e o papel dos hospitais/ Talk
Show: “Remuneração sustentável: o futuro das relações entre prestadores e
operadoras de planos de saúde”
 Eixo 3 – Inovação e futurismo: a tecnologia a nossa favor/ Mesa redonda: “a
tecnologia da informação como ferramenta para mudança do conceito de
relacionamento com o cliente”
 17h45 – Premiação Sessão Pôster
Dia 24/11
 8h – Credenciamento
 8h30 – Sessão Plenária 5: “Novos modelos de negócios: integração entre público e privado e os
elos da cadeia”
 9h30 – Sessão Paralela
 Eixo 1 – Do paciente ao indivíduo: A redefinição de entrega do valor/ Talk Show:
“Saúde e bem-estar populacional: de quem é a responsabilidade?”








Eixo 2 – Sistema de saúde: as rupturas emergentes e o papel dos hospitais/ Talk
Show: “Novos modelos de negócios: integração entre público e privado e os
elos da cadeia”
Eixo 3 – Inovação e futurismo: a tecnologia a nossa favor/ Talk show: “Os
dilemas e os caminhos da transformação digital”

11h – Intervalo/ Coffee break
11h45 – Sessão Plenária 6: Talk show resultado da dinâmica
12h45 – Encerramento

Sobre a Anahp
A Associação Nacional de Hospitais Privados Anahp é uma entidade representativa dos principais
hospitais privados de excelência do país. Criada em 11 de maio de 2001 e hoje com 95 membros,
surgiu para defender os interesses e necessidades do setor e expandir as melhorias alcançadas
pelas instituições privadas para além das fronteiras da Saúde Suplementar, favorecendo a todos
os brasileiros.
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