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O “100 Mais Influentes da Saúde” nas-
ceu com o propósito e anseio de ho-
menagear os nomes que acreditam e 

investem na saúde brasileira. Cada qual com sua 
expertise, seja levantando bandeiras em prol da 
saúde na política, na pesquisa, na gestão, na in-
dústria e em tantas outras vertentes do setor. 
A primeira edição aconteceu em 2013, de 

forma tímida, em uma feira de negócios na 
saúde. Em nosso stand, recebemos os pri-
meiros ganhadores do prêmio, até então, 
inédito no país. Era a primeira vez que a 
Saúde ganhava uma lista de 100 autorida-
des do setor. 
Naquela época, alguns não acreditaram no 

prêmio, mas foram muitos que não apenas 
apoiaram, como incentivaram a justa home-
nagem à saúde. 
O prêmio conquistou, além do coração de 

nossos líderes, o respeito de todo o merca-
do. Se você visitar um de nossos homenage-
ados, com certeza verá em sua sala o troféu 
do “100 Mais Influentes da Saúde” exibido 
com muito orgulho na prateleira. 
O prêmio, realizado anualmente, foi inter-

PIONEIROS, LÍDERES, ÍCONES
rompido pela pandemia da Covid-19. Por isso, 
em 2020, não tivemos o tão aguardado jantar 
de premiação do Oscar da Saúde, como assim 
já é conhecido o prêmio. 
Mas esta edição vem coroar os ganhadores 

de forma inédita. Em 2021, a revista Heal-
thcare Management traz os ganhadores que 
mais se destacaram não apenas no último 
ano, como é a tradicional metodologia do prê-
mio nas edições anteriores. 
Em 2021, homenageamos os nomes que bri-

lharam e mudaram a saúde na última década. 
São dez anos de relevância e luta desses pro-
fissionais por uma saúde mais justa, tecnoló-
gica, inovadora e, principalmente, para todos 
os cidadãos brasileiros. 
O Conselho Editorial do Grupo Mídia che-

gou a esses nomes por meio de pesquisa de 
mercado e votação aberta pelo site da Heal-
thcare Management que bateu novo recorde: 
mais de Mais de 10 mil votos. 
Sendo assim, nas próximas páginas você 

confere as personalidades da década, escolhi-
dos pelo Grupo Mídia e também por toda a 
comunidade de saúde. 
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AJAX RABELO MACHADO

Nos últimos dez anos, Ajax Rabelo Ma-
chado teve um papel importante para o 
Sistema Unimed. O gestor foi presidente 

da Unimed Bauru de 2009 a 2012, onde conseguiu 
alcançar bons resultados financeiros e deu início a 
expansão física da Cooperativa. 
“Iniciamos a construção de uma sede administrativa 

própria e concluímos o projeto da nossa farmácia. Ad-
quirimos também um terreno de 3500 m², onde, hoje, 
está construído o Centro de Diagnósticos Unimed.”
Machado tornou-se superintendente do Hospital 

da Unimed Bauru em 2012. Foram anos de desafios 
e muito trabalho que resultaram na conquista e ma-
nutenção do selo de qualidade ONA II, em reformas 
estruturais na Instituição e na construção de uma 
nova ala de apartamentos com mais de 20 leitos.
De 2014 a 2017, Machado exerceu a função de 

vice-presidente da Unimed Centro-Oeste Paulista, 
até se tornar diretor presidente da unidade, cargo 
que ocupou até março de 2021. “Desde que assumi 
a presidência, foquei na parte financeira e, nos úl-
timos quatro anos, conseguimos obter excelentes 
resultados e distribuir o lucro para os sócios.”
Machado se orgulha das ações realizadas em 

2020 mesmo diante dos desafios impostos pela 
Covid-19. “Com muito esforço conseguimos otimi-
zar nosso atendimento, colocar os funcionários em 
home office e ainda adequar a área tecnológica da 
cooperativa para implantar a LGPD.”
Hoje, como diretor operacional da Federação das 

Unimeds do Estado de Sao Paulo (FESP), Macha-
do acredita que o setor da saúde terá que se rein-
ventar em termos de modelo de custo e se adaptar 
às novas tecnologias. “A cada dia que passa, a tec-
nologia ganha mais peso no sistema de saúde e afe-
ta as relações entre cliente, operadora e prestadora. 
É preciso estar atento a essas mudanças e usá-las 
para melhorar nosso trabalho.”
No entanto, o gestor acredita que o maior desafio 

para os próximos anos seja “a relação institucional 
das operadoras de planos de saúde com a sociedade, 
como acontece entre a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) e o setor Judiciário, pois ape-
nas com um diálogo franco e transparente podere-
mos resolver nossas dificuldades.” 
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Adelvânio Francisco Morato foi eleito o primei-
ro presidente goiano da Federação Brasileira de 
Hospitais (FBH) cargo que ocupa até hoje, lide-

rando uma instituição que congrega mais de quatro mil 
hospitais. “Nosso objetivo é fomentar a união do setor e 
fazer com que todos os estados se sintam representados.”
Morato também representa o Brasil no Conselho Go-

vernamental da International Hospital Federation (IHF), 
uma das principais entidades do setor hospitalar mundial.
Sua trajetória é marcada por passagens pela Associação 

dos Hospitais do Estado de Goiás (AHEG) como pre-
sidente, vice-presidente e tesoureiro; e pela Associação 
Médica de Goiás (AMG), como secretário-geral.
Para a próxima década, Morato espera que “possamos 

discutir questões primordiais para a sustentabilidade do 
sistema, como o financiamento da saúde pública e a tabela 
de remuneração dos procedimentos pagos pelo SUS, que 
está totalmente defasada.”
O gestor defende a construção de um planejamento de 

longo prazo para o setor. “A Saúde necessita que ações, 
iniciativas, projetos e parcerias sejam trabalhadas de for-
ma efetiva e estruturada para ser bem-sucedida.”

ADELVÂNIO FRANCISCO 
MORATO

Como atual vice-presidente para América Lati-
na e general manager Brasil na Guerbet, Cal-
das ocupou anteriormente posições na John-

son & Johnson Medical Devices e foi responsável por 
áreas de Vendas, Marketing, Planejamento Estratégi-
co e Gerência Geral.
Como integrante dos Conselhos de Administração da 

Abimed e Abiis, Caldas participou ativamente nas agen-
das de inovação e acesso, novos modelos baseados em 
valor, governança, ética e transparência. “Pude contri-
buir com uma agenda de maior integração, de cuidado 
baseado em valor, de inovação tecnológica e de transfor-
mação digital, ética e compliance”, diz o executivo. 
“Ser reconhecido pelo trabalho e influência na Saúde 

aumenta ainda mais a motivação e a energia para fazer 
mais e melhor, para buscar a excelência e impactar po-
sitivamente as vidas dos pacientes”, afirma Caldas sobre 
estar entre os 100 Mais Influentes da Saúde da Década. 
Sobre o futuro, o gestor ressalta que o setor passa por 

uma explosão de novas soluções que terão “o potencial 
de mudar radicalmente para melhor a jornada da Saú-
de e do cuidado.”

ADRIANO CALDAS
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A última década foi marcante na vida profis-
sional de Alexandre Bassaneze, CEO da Air 
Liquide Brasil. O líder viveu a expansão da 

marca pelo Brasil através de aquisições de empresas de 
saúde regionais que possuíam sinergia com o modelo 
de negócio da Air Liquide.
“Conseguimos aumentar nosso alcance geograficamen-

te e isso nos permitiu chegar a novos clientes, em loca-
lidades que até então não tínhamos em nosso catálogo.”
Esse período também marcou o desenvolvimento de 

novos modelos de negócios, centrados no cuidado do 
paciente. Exemplo disso é a rede de VitalClinics, em 
que o paciente encontra todo suporte necessário para a 
continuidade de seu tratamento em domicílio.
O executivo também reconhece como fundamental 

o papel da tecnologia para o setor da saúde. “A ino-
vação e tecnologia continuarão a contribuir para me-
lhorar todo o ecossistema de saúde. Será preciso ain-
da capacitar toda a força de trabalho para assegurar 
que o cuidado ao paciente esteja no centro da tomada 
de decisão.”

ALEXANDRE 
BASSANEZE
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Os últimos dez anos foram de muitos desafios, 
mas também de muitas conquistas para o su-
perintendente do HCFM-USP, Antonio José 

Pereira Rodrigues. Com muita agilidade, o Hospital 
montou um comitê de crise para combater a Covid-19 
e realizou a maior operação da história do HC. “Dis-
ponibilizamos 300 leitos de UTI e 600 leitos de Enfer-
maria para a doença no Instituto Central e 45 Leitos 
de UTI e 55 de Enfermaria no Instituto do Coração.”
A gestão de Tom Zé também fortaleceu a área de ino-

vação, que se tornou um pilar fundamental no HC. “Re-
alizamos reformas e obras contemplando mais de 150 
mil m², com ganhos para todos que frequentam o local.”
Vale ressaltar a conquista de acreditações em todos 

os institutos do HC, incluindo a ONA, JCI e Comis-
sion on Accreditation of Rehabilitation Facilities. 
“Quebramos o paradigma no sistema público e mos-
tramos que uma unidade do SUS pode ter o mesmo 
nível de excelência dos principais centros privados 
nacionais e internacionais.”

ANTONIO JOSÉ PEREIRA 
RODRIGUES

Embora sempre tenha mantido o atendimento 
como médico coloproctologista, Alexandre Rus-
chi concilia há 25 anos o atendimento clínico 

com a gestão do cooperativismo.
Alexandre Ruschi está à frente da Federação Unimed 

do Espírito Santo e, por quatro anos, presidiu paralela-
mente a Central Nacional Unimed. “Atuei no esforço de 
manter a sustentabilidade do Sistema Unimed frente a 
desafios como a regulação, aumento da judicialização e 
surgimento saudável da concorrência.”
Ruschi participou da construção do modelo de saúde do 

Sistema Unimed baseado no conceito de Atenção Primária, 
focado na prevenção e não na doença. “Tenho a convicção 
de que essa alternativa garantirá que a Saúde sobreviva.”
Em 2019, sua gestão à frente da CNU registrou receita 

de R$ 7,6 bilhões, 35% superior ao registrado em 2018, 
até então o melhor resultado da história da cooperativa.
Em 2019, Ruschi integrou o atendimento e comercia-

lização da cidade de São Paulo e mais 29 municípios da 
Grande São Paulo. “Essa reorganização foi um marco na 
retomada do prestígio e confiança da marca Unimed na 
capital paulista”. 

ALEXANDRE RUSCHI
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O soteropolitano Antônio Brito exerce o cargo 
de Deputado Federal pelo Estado da Bahia 
desde 2011 e, atualmente, está em seu tercei-

ro mandato consecutivo.
Brito é graduado em Administração de Empresas 

com especialização lato sensu em Auditoria Econômi-
ca e Financeira. Já integrou conselhos diretores de 
diversas instituições e órgãos representativos, atu-
ando na presidência do Conselho Municipal de As-
sistência Social de Salvador; do Sindicato das Santas 
Casas e Entidades Filantrópicas da Bahia; do Conse-
lho Nacional de Assistência Social, da Federação das 
Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades 
Filantrópicas da Bahia.
Além disso, Brito integrou o Conselho Estadual de 

Saúde da Bahia; o Conselho Universitário da Universi-
dade Federal da Bahia; o Conselho de Gestão das Or-
ganizações Sociais da Bahia, entre outras instituições.
Na última década, Brito se dedicou à carreira po-

lítica e à presidência da Confederação Internacional 
das Misericórdias. 

ANTÔNIO BRITO

O diretor-geral da área de Diagnóstico por 
Imagem e Digitalização da Siemens Heal-
thineers para a América Latina, Armando 

Lopes, olha para a última década com orgulho. “Foi 
uma época empolgante, seja pelos desafios que os ci-
clos econômicos de expansão e crise trouxeram, seja 
pelos avanços que conquistamos.”
Segundo Lopes, a Siemens Healthineers dobrou de 

tamanho nos últimos dez anos e evoluiu em diversos 
fatores. “Trouxemos novas tecnológicas, montamos 
uma fábrica nova, um centro logístico para distribuição 
de reagentes in vitro e também projetos de desenvolvi-
mento de software para o país.”
A presença da empresa no Brasil não aumentou apenas 

fisicamente, mas em discussões importantes sobre o ca-
minho da saúde no país. “Passamos a participar de for-
ma mais ativa de debates, elucidando a tecnologia como 
fator de progresso e não como vilã dos custos.”
Lopes acredita que a transformação na saúde irá acele-

rar exponencialmente e serão necessárias novas tecno-
logias para sustentar essa demanda. “Tudo o que fize-
mos nesses últimos dez anos, que foi gigante, é apenas 
uma amostra do que viveremos na próxima década."

ARMANDO LOPES
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Nos últimos dez anos, Ary Ribeiro, CEO do Sa-
bará Hospital Infantil, consolidou sua transi-
ção de carreira. “Saí da minha trajetória mé-

dico-científica e fui para a gestão em saúde, onde tive 
oportunidades que demandaram capacidade de adaptação 
e o desenvolvimento de habilidades para implementar 
mudanças nas instituições pelas quais passei.”
Dentre as mudanças citadas, Ribeiro explica que estão 

ligadas principalmente às áreas como eficiência da opera-
ção, qualidade e segurança assistencial, desenvolvimento 
de pessoas e reposicionamento estratégico.
Para Ribeiro, as principais expectativas para a saúde su-

plementar nos próximos dez anos devem estar relaciona-
das à ampliação do acesso ao sistema de saúde como um 
todo, tanto público como suplementar.
“O primeiro elemento de equidade é o direito ao acesso 

adequado ao serviço de saúde e, para que isso ocorra, nós 
temos que ser capazes de utilizar melhor os recursos dis-
poníveis em um círculo virtuoso de melhores resultados 
assistenciais em relação à quantidade de recursos neces-
sários para estes desfechos.”  

ARY RIBEIRO 

Breno de Figueiredo Monteiro considera como uma 
de suas conquistas mais marcantes na última dé-
cada estar à frente da Confederação Nacional de 

Saúde (CNSaúde). “É uma grande honra ocupar esse cargo 
em uma instituição que representa 250 mil estabelecimen-
tos de saúde de todo o país. Assumir uma posição que já foi 
de tantas pessoas que me inspiraram é gratificante.”
O setor sempre foi repleto de desafios, mas Monteiro 

acredita que nenhum se compara à pandemia atual. “É di-
fícil em todas as minhas atuações, como presidente, médi-
co e ser humano, ver o setor entrar em colapso enquanto 
pessoas perdem seus entes queridos é dolorido.”
Mas o gestor tem perspectivas positivas para o futuro. 

Para ele, a telemedicina continuará sendo praticada pelos 
estabelecimentos de saúde, mesmo após o fim da pande-
mia. “Essa é uma forma de alcançar mais pessoas, inclu-
sive quando consideramos localidades de difícil acesso, 
mas não podemos esquecer da liberdade de escolha do 
paciente e a autonomia do profissional.”

 BRENO DE FIGUEIREDO 
MONTEIRO



72                      | | JUNHO.2021 CARLOS JOUSSEF



73                      ||JUNHO.2021

tados pela Cooperativa, como ISO 9001:2015, 
Selo Hospital Unimed de Sustentabilidade – 
categoria Diamante, o prêmio Destaque Am-
biental, concedido pelo Comdema (Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente), entre 
outros importantes reconhecimentos. 
Com seu olhar sobre as tendências globais, 

Joussef trouxe para a Unimed Piracicaba um 
modelo de atendimento adotado com sucesso 
em países de Primeiro Mundo que visa resgatar 
as origens da medicina, garantindo que o mé-
dico acompanhe a vida e a história do paciente. 
Esse projeto iniciou em 2018 por meio do 

serviço Health Life – Viver Bem Unimed, um 
ambulatório de atenção primária, com médi-
cos e enfermeiros focados no atendimento de 

qualidade e na promoção 
de saúde de colaboradores 
da Cooperativa e de em-
presa parceira.
Para esta década, Joussef 

mira chegar a 250 mil bene-
ficiários e proporcionar mais 
inovações na Cooperativa. 
“Meu sonho é transformar o 
Hospital Unimed Piracicaba 
em modelo entre os melho-
res do Estado e mantermos a 

liderança no segmento de planos de saúde. Tenho 
muito orgulho de ser Unimed. Sempre digo que é 
o porto seguro do médico cooperado.”
Sobre estar na cobiçada lista dos “100 Mais 

Influentes da Saúde da Década”, Joussef afirma 
que o título é uma grande responsabilidade e 
satisfação. “Esse destaque não é só meu. Todas 
as conquistas da Unimed Piracicaba só foram 
possíveis porque sempre tive o apoio e o envol-
vimento de todo o Conselho de Administração, 
Diretoria Executiva, médicos cooperados e co-
laboradores da Instituição, além da confiança 
dos piracicabanos, que acreditaram na força, 
energia e, principalmente, na nossa determina-
ção em transformar o modelo assistencial para 
maior satisfação dos nossos beneficiários.” 

Desde 2012, quando Carlos Joussef assu-
miu a presidência da Unimed Piracica-
ba, a Cooperativa resgatou a credibili-

dade da marca e a confiança de beneficiários, que, 
hoje, somam mais de 180 mil pessoas. 
Joussef conseguiu recuperar a estrutura econô-

mica, jurídica e legalista da Unimed Piracicaba, e 
também apostou no investimento em novos ser-
viços e tecnologia. “Impulsionamos a qualidade 
médica e pautamos a gestão assistencial no com-
bate ao desperdício, o desnecessário, o ineficaz e 
o superfaturado nas relações corporativas.”
Nessa última década, a gestão de Joussef inaugu-

rou o Hospital Unimed que, em junho, completou 
dez anos de funcionamento. Com um moderno 
parque tecnológico, a estrutura dispõe de 22 mil 
m², distribuídos em sete pavi-
mentos, e 240 leitos. Em 2017, 
a Instituição conquistou o selo 
ONA Nível III. 
Além do hospital próprio, 

os beneficiários contam com 
centros médicos credencia-
dos na cidade e outros seis na 
região. “Afinal, nosso maior 
patrimônio é o beneficiário, 
temos que investir nele. É 
fundamental que tenhamos 
isso em mente”, ressalta.
Essa máxima é uma importante marca da lide-

rança de Joussef. Tanto que, em 2016, a Coope-
rativa lançou o programa Humaniza Unimed, 
projeto focado nas ações de contato humano e 
olhar especial para beneficiários, colaboradores e 
médicos. Anualmente, tais iniciativas beneficiam 
cerca de 17 mil pessoas em mais de 70 ações. 
Foi também durante a sua gestão que a Uni-

med Piracicaba recebeu a mais alta distinção que 
uma operadora de planos de saúde pode receber 
no Brasil, com a conquista do nível ouro no Pro-
grama de Acreditação de Operadoras da ANS 
(Agência Nacional de Saúde Suplementar), de 
acordo com a Resolução Normativa 277. 
Destacam-se também outros selos conquis-

Tenho muito 
orgulho de ser 

Unimed. Sempre 
digo que é o porto 
seguro do médico 

cooperado.

CARLOS JOUSSEF
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Com mais de 15 anos de experiência no mercado, 
Cadu Lopes possui passagens em grandes em-
presas de telecomunicações. Porém, foi na Saúde 

que o executivo se encontrou profissionalmente. Como 
CEO da Doctoralia desde 2017,  Lopes é responsável por 
toda a operação no Brasil, Chile e Peru, liderando um 
time de mais de 400 colaboradores.
Sob a sua liderança, a Doctoralia forneceu sistemas 

para funcionamento da telemedicina gratuitamente para 
prefeituras municipais durante a pandemia do novo co-
ronavírus, desenvolveu um aplicativo para agendamento 
de pacientes e lançou o Prontuário Eletrônico integrado 
com Prescrição Eletrônica de Medicamentos. “Trouxe-
mos o que havia de melhor no mundo em tecnologia para 
o nosso mercado.” 
Sobre o reconhecimento do prêmio 100 Mais Influentes 

da Saúde, o executivo sente-se enobrecido e diz sobre seu pa-
pel frente aos desafios de atuar no setor. “É uma grande res-
ponsabilidade abrir novos caminhos por meio da tecnologia, 
aplicando um novo olhar na relação milenar entre médico 
e paciente, respeitando toda a nobreza deste segmento tão 
importante para todos nós que é a área de saúde.”

Carlos Costa tem 15 anos de atuação na área 
da saúde, sendo mais de dez anos na Associa-
ção Paulo de Tarso, onde iniciou sua trajetória 

como superintendente em 2014, passando a presidente 
em 2015. Atualmente, é o CEO da Rede Paulo de Tarso.
Considerado um gestor novo, mas extremamente 

arrojado e contemporâneo, sua inquietude por buscar 
modelos inovadores para a sustentabilidade da cadeia 
de saúde no Brasil trouxe o moderno conceito de Rede 
de Cuidados Continuados Integrados, já existente em 
outros países desenvolvidos.
Na última década, a Rede Paulo de Tarso se dedicou 

em desempenhar um papel estratégico no mercado. 
“Realizamos um trabalho de conscientização para mu-
dar a visão da assistência com foco na doença para o 
foco na prevenção.”
A Rede foi reconhecida pelo Ministério da Saúde como 

a primeira instituição do Brasil especializada em inter-
nações de longa permanência. 
“Esperamos poder inspirar outras instituições e Esta-

dos a oferecerem serviços de qualidade com o objetivo 
de identificar não somente problemas biológicos, mas os 
psicológicos e sociais.”

CARLOS EDUARDO 
SPEZIN LOPES

CARLOS COSTA
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Em 2005, Carlos Marinelli ingressou no Grupo 
Fleury, organização dedicada à saúde e diagnós-
tico na América Latina. “Só em 2020 realizamos 

quase 80 milhões de exames nas mais diferentes áreas 
como imagem, genômica, patologia clínica e testes para 
detecção do novo coronavírus.”
Nos últimos 14 anos, Marinelli ocupou posições de des-

taque na empresa em Novos Negócios, Estratégia, Inova-
ção, Sustentabilidade e Operações de Negócios. Tornou-
-se CEO em setembro de 2014 - o primeiro a ocupar o 
cargo sem pertencer ao bloco de acionistas (sócios-médi-
cos), fundadores da empresa.
Durante seu mandato como CEO, Marinelli transfor-

mou o modelo de gestão de negócios da empresa, alavan-
cando resultados e satisfação do cliente para níveis recor-
des históricos no Grupo Fleury e no setor de medicina 
diagnóstica. Nos últimos três anos, desde 2016, foi eleito 
o melhor CEO do setor de saúde na América Latina pela 
Institutional Investor Magazine.
Atualmente, ele é membro do conselho da Câmara Ame-

ricana de Comércio em São Paulo e do Grupo Papaiz, 
uma empresa de diagnóstico odontológico de imagem. 

CARLOS MARINELLI

Com mais de 30 anos de experiência na Saúde, 
Claudia Cohn é diretora executiva no Grupo 
Dasa - CEO do Alta E. Diagnóstica, empresa 

que se orgulha em fazer parte. “É incrível poder crescer 
junto com a empresa. Aprendo todos os dias”.
Além disso, Claudia é membro do conselho adminis-

trativo da Abramed (Associação Brasileira de Medici-
na Diagnóstica); conselheira do Colégio Brasileiro de 
Executivos da Saúde (CBEXs), coordenadora do Conse-
lho de diagnóstico da Confederação Nacional de Saúde 
(CNSaúde), diretora adjunta do comitê de saúde da Fe-
deração das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 
diretora adjunta Federação Brasileira de Administra-
dores Hospitalares (FBAH) e conselheira do Instituto 
Coalizão Saúde (ICOS).
“Eu creio em uma Saúde de qualidade no Brasil e defen-

do, em todos os conselhos que participo, uma colabo-
ração com alta-performance e seu potencial transfor-
mador. Tenho orgulho de contribuir de alguma forma 
para que o setor seja um pouco melhor do que nós já 
construímos”, ressalta Cláudia, que também é CEO do 
Alta Excelência Diagnóstica.

CLAUDIA COHN
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Com marcante atuação como presidente da Or-
ganização Nacional de Acreditação (ONA) 
durante o triênio 2018 - 2021, Cláudio José 

Allgayer ressalta que, nos últimos dez anos, a Organi-
zação tem se esforçado em aglutinar lideranças para a 
busca de soluções integradas.
"Dedicamos intensamente para aglutinar lideranças na 

busca de soluções integradas, assim como para a extraor-
dinária consolidação da ONA."
Para Allgayer, o principal desafio frente à ONA é o de 

ajudar na fluidez dos interesses díspares que povoam o 
setor. “É preciso seguir trabalhando em busca de uma 
melhor coordenação entre todos os segmentos da saúde 
e, de forma conjunta, idealizar a constituição de um pro-
jeto de longo prazo para a saúde nacional.” 
No que diz respeito a conquista do prêmio 100 Mais In-

fluentes, Allgayer acredita que a homenagem deve ser dig-
namente compartilhada com quem o acompanhou nesse 
período. “O correto seria classificar como ‘nossa trajetória’. 
Se esse prêmio é uma homenagem, que os meus ‘guias’ e 
mentores de toda a vida se sintam recompensados.”

CLÁUDIO JOSÉ 
ALLGAYER

Nos últimos dez anos, Claudia Toledo, general 
manager e head da vertical de Saúde da El-
sevier no Brasil, se dedicou em entender as 

necessidades da saúde do país e trazer tecnologias base-
adas em evidências, atendendo a regulação local. “Isso 
tudo porque precisamos democratizar o acesso às me-
lhores práticas.”
Durante a sua gestão, a Elsevier realizou o desenvolvi-

mento de plataformas voltadas para a educação na Saúde. 
“Essas soluções foram integradas em prontuários eletrô-
nicos e sistema de gestão da aprendizagem, permitindo 
que o conhecimento da melhor prática passe a fazer parte 
natural do fluxo de trabalho dos profissionais de saúde.”
Sobre a conquista do prêmio 100 Mais Influentes da 

Saúde, Claudia afirma ter uma fé inabalável nos ganhos 
que as tecnologias desenvolvidas pela empresa trazem. 
“Elas fomentam a inovação e disrupção digital associa-
dos à medicina baseada em evidência, fundamental para 
promover a qualidade e segurança dos pacientes e pro-
fissionais da saúde. Minha responsabilidade é dar conti-
nuidade na missão de liderar o avanço da transformação 
digital na saúde.”

CLAUDIA TOLEDO
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CLAUDIO LOTTENBERG

Claudio Lottenberg é um expoente na saúde brasi-
leira. Atualmente, exerce a presidência do Conse-
lho do Hospital Albert Einstein, do Instituto Coa-

lizão Saúde e da Confederação Israelita do Brasil (CONIB). 
Trabalhou ativamente para que projetos de gestão em 

saúde fossem permanentemente ligados à qualidade e se-
gurança do paciente – um bom exemplo é a vinda do IHI 
- Institute for Healthcare Improvement para o Brasil.
Nos últimos dez anos, Lottenberg atuou ainda na cria-

ção do ICOS (Instituto Coalizão Saúde). “O objetivo é 
enxergar a saúde dentro de uma cadeia produtiva", diz 
sobre o Instituto.
Lottenberg também foi um nome que muito lutou 

pela telemedicina no Brasil. “Sempre defendi que a boa 
ciência fosse respeitada e a informação de qualidade 
fosse um norte, mesmo que me opondo a setores domi-
nantes da sociedade.”
Para o futuro, Lottenberg deseja ampliar sua comuni-

cação. “Quero cada vez mais conversar com os jovens, 
trocar ideias, estimular os sonhos para que se trans-
formem em realidade, cobrar compromisso, conheci-
mento e paixão.”

“Meu trabalho tem como foco a busca diária 
por aperfeiçoar e contribuir para a evolu-
ção dos serviços da Instituição. Esses pi-

lares me permitem unir o desenvolvimento do Hospital a 
valores sólidos - tanto individuais, quanto institucionais”, 
declara Dario Ferreira Neto, diretor do Hospital Edmun-
do Vasconcelos.
O gestor ressalta a pandemia do novo coronavírus como 

o acontecimento de maior relevância para o HEV e sua 
carreira. “Este marco nos fez repensar estratégias e se-
guir com o nosso compromisso de cuidado e oferta de 
segurança aos pacientes e colaboradores.”
Sob sua gestão, o HEV prosseguiu com investimen-

tos significativos, como a ampliação e modernização 
do centro cirúrgico, com a reformulação em andamen-
to de 2.400m².
“Apesar da grande dimensão dessa conquista, não posso 

esquecer outras, como a implantação de ERP hospitalar 
integrado aos processos assistenciais e administrativos, 
que nos proporcionou agilidade e ainda mais qualidade, 
e as recentes parcerias com instituições importantes que 
agregam e qualificam nosso atendimento.”

DARIO FERREIRA NETO 
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Denilson Laudares Rodrigues é sócio-fun-
dador da Celer Biotecnologia. Mestre em 
Engenharia Aeronáutica e Mecânica pelo 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o gestor 
dedica a conquista do prêmio 100 Mais Influentes à 
sua equipe. “Jamais conseguiria chegar onde estou sem 
meu time. Todos contribuíram diretamente para meu 
crescimento e para a melhoria do trabalho.”
Para Rodrigues, a Celer conseguiu se atentar às ten-

dências tecnológicas nacionais e internacionais do seg-
mento. Uma dessas tendência é o Point of Care Tes-
ting (POCT), ou seja, o teste no ponto de atendimento. 
“Desde 2014 produzimos essas soluções e participa-
mos do processo de descentralização do diagnóstico 
de urgência, trazendo um resultado em que médico e 
paciente estejam no ponto de atendimento.”
Segundo o empresário, a Celer participou da doação de 

dez milhões de testes rápidos para o Ministério da Saúde 
distribuir nacionalmente. “Fomos responsáveis pelo su-
porte aos diversos centros de saúde públicos e privados 
em todo território nacional, garantindo assim um apoio 
necessário à população.”

DENILSON LAUDARES 
RODRIGUES

David Uip é mestre e doutor em Doenças 
Infecciosas e Parasitárias pela Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP), onde atua como professor livre-docente. É 
diretor no Instituto de Infectologia Emílio Ribas des-
de 2009 e também integra o corpo clínico do Hospital 
Sírio-Libanês, em São Paulo.
Ao longo de sua carreira, Uip foi diretor executivo do 

Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São 
Paulo e diretor-presidente da Fundação Zerbini. O infec-
tologista tornou-se reconhecido internacionalmente com 
seu trabalho relacionado ao combate à Aids, com a funda-
ção da Casa da Aids para tratamento gratuito.
Durante a última década, Uip teve passagens pela políti-

ca e educação, sendo nomeado secretário da Saúde de São 
Paulo, em 2013, e assumindo a direção da Faculdade de 
Medicina do ABC, em Santo André (SP) em 2017.
No combate à Covid-19, o infectologista integrou o 

Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. 

DAVID UIP
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DENISE SANTOS

Em 2013, Denise Santos assumiu a BP – A Be-
neficência Portuguesa de São Paulo, com um 
grande desafio em mãos: trazer novamente a BP 

para a posição de destaque no cenário da saúde privada do 
País. “A instituição é referência em especialidades como 
Oncologia e Cardiologia, mas de modo geral estava dei-
xando de se apresentar competitiva no mercado.”
A executiva dedicou-se a recuperar o Ebitda da BP, que 

se apresentava negativo há alguns anos; reposicionar a 
marca, atraindo novos clientes; e garantir a perenidade 
da instituição a partir de mudanças na estrutura de go-
vernança. “Passados oito anos desde a minha chegada 
posso dizer que essa primeira etapa de transformação da 
BP foi concluída com muito sucesso.”
Para a próxima década, Denise acredita em uma verda-

deira revolução na forma como as pessoas vão consumir 
serviços de saúde. “Isso exigirá de todos os players do 
mercado uma disposição genuína de inovar e se trans-
formar. Na BP, nós temos conduzido um processo impor-
tante de transformação cultural para acompanharmos e 
fomentarmos essas tendências.”

Sob a liderança de Dimas Tadeu Covas, diretor do 
Instituto Butantan, o órgão conquistou sua identi-
dade própria como instituição de pesquisa, ensino 

e cultura, com foco na produção de soros, vacinas e solu-
ções tecnológicas. 
Covas também é coordenador do Centro de Terapia 

Celular e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 
em Células-Tronco e Terapia Celular, na Universidade de 
São Paulo de Ribeirão Preto. “Com este grupo de profis-
sionais alcançamos um feito inédito em 2019, ao realizar-
mos um tratamento com as células CAR-T, que são pro-
missoras em um paciente com linfoma em fase terminal.”
Covas considera a pandemia do novo coronavírus como  

o maior desafio de sua vida profissional. “É um grande 
obstáculo, mas que não me traz nenhum tipo de temor, 
a não ser o de não conseguir enfrentá-lo por motivo de 
saúde ou alguma outra razão. Tenho usado toda a mi-
nha experiência acumulada de gestor, de cientista, de de-
senvolvedor de tecnologias para o atual momento. Sinto 
muito preparado e tenho trabalhado incansavelmente 
para ajudar o nosso País e o nosso estado.”

DIMAS TADEU COVAS
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DJALMA LUIZ RODRIGUES
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vivenciou na história da Abimo, como a intro-
dução do sistema regulatório de certificação da 
qualidade de produtos (Sistema INMETRO/
ANVISA); o primeiro contrato realizado com 
a APEX-BRASIL, a parceria realizada com a 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Indus-
trial (ABDI) e a introdução do Progex - Progra-
ma de apoio tecnológico à exportação.
Já pensando na próxima década, o executivo 

acredita que, devido à pandemia do novo corona-
vírus, o setor terá a atenção de toda a população. 
“Vejo o futuro com muito otimismo. Assim como 
acontece em outros países, o governo deverá prio-
rizar ações na Saúde, um setor tão estratégico e 
socialmente importante a todos os brasileiros.”
O diretor da Fanem diz sentir-se honrado por 

estar na lista dos 100 Mais 
Influentes. “Agradeço aos 
colegas que votaram nes-
sa iniciativa. Agradeço o 
reconhecimento, embora 
acredito que temos muito o 
que fazer para tornar o nos-
so setor mais partícipe em 
nossa missão, que é salvar 
vidas e estar presente quan-
do mais necessário se faz.”
Rodrigues dedica essa con-

quista àqueles que o acom-
panham durante sua carreira. “O prêmio só foi 
possível graças a toda equipe.”
O diretor da Fanem considera importante a 

homenagem dos 100 Mais Influentes. “Gos-
taria de agradecer a iniciativa do Grupo Mídia 
por manter sempre o setor da saúde em evidên-
cia e aos profissionais da saúde, especialmente 
aqueles que atuam na linha de frente. Agradeço 
também aqueles que se mantém na retaguarda 
industrial, oferecendo recursos para a realiza-
ção de um bom trabalho. Juntos, esses atores 
são responsáveis pela unidade do setor ao loado 
dos, os nossos governantes, que sempre busca-
rão o benefício da população em geral.”

Diretor executivo da Fanem, Djalma 
Luiz Rodrigues começou a sua histó-
ria na Saúde há quase 60 anos, quando 

ingressou na empresa enquanto cursava a facul-
dade de Administração de Empresas.
Em parceria com Walter Schmidt, Rodrigues 

introduziu técnicas e metodologias inovadoras, 
traçando uma rota tecnológica com elevado grau 
de representatividade na cadeia produtiva da saú-
de brasileira.
Com sua esposa, Marlene Schmidt, Rodrigues 

seguiu criando produtos premiados, como a Uni-
dade Híbrida Duetto 2386, estado da arte em sua 
categoria, além de apostar na inovação para man-
ter a empresa competitiva no mercado.
“Acredito que minha vida foi pautada em di-

versas fases, sempre com 
muito foco na certificação 
dos equipamentos, tendo em 
vista a importante missão de 
salvar vidas através da ino-
vação tecnológica.”
Ao longo dos últimos dez 

anos, o executivo aponta di-
versos momentos históricos 
marcantes, como a inaugura-
ção da primeira unidade fabril 
da Fanem na Índia e do proje-
to de expansão de atuação que 
levou a marca para mais de 135 países ao redor 
do globo. Um pioneirismo que se caracterizou 
muito na inovação e busca contínua pela quali-
dade, abrindo mercados nunca atingidos por em-
presas brasileiras do setor da saúde no exterior.
Rodrigues também teve uma importante atu-

ação na fundação da Associação Brasileira da 
Indústria de Dispositivos Médicos (Abimo). O 
empresário exerceu a presidência da entidade por 
mais de uma década e ocupou quase todos os car-
gos na diretoria, tendo como ponto alto a retidão 
de conduta junto aos seus congêneres e Governo, 
e o incentivo às exportações no setor.
Foram importantes momentos que Rodrigues 

Temos muito o que 
fazer para tornar o nosso 

setor mais partícipe 
em nossa missão que 
é salvar vidas e estar 

presente quando mais 
necessário se faz.”
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Para Emílio Puschmann, CEO da Amparo Saúde, 
a última década foi marcada por três grandes de-
safios. O primeiro deles foi convencer o mercado 

de saúde suplementar sobre a importância da Atenção 
Primaria à Saúde (APS). “A APS tem no médico da famí-
lia a figura central e permite que o paciente seja avaliado 
de forma integral antes de ser encaminhado a um espe-
cialista. É um serviço que deve ser mais valorizado por 
todos os profissionais.”
Seu segundo desafio é romper o modelo de pagamento 

por serviço, o fee for service, e migrar para o value-ba-
sed healthcare, que leva em conta a qualidade do serviço 
prestado pelos profissionais.
Por fim, questões sobre investimentos. “Tive que con-

vencer investidores de que o nosso modelo é o mais com-
petitivo e válido quando pensamos a longo prazo.”
Puschmann conseguiu trazer sócios de alto nível para 

a Amparo Saúde, além de grandes executivos, clientes 
e operadoras como investidores. “Mas o mais impor-
tante foi que mantivemos uma gestão resiliente para 
lidar com os vários obstáculos que o setor de saúde 
brasileiro oferece.”

EMÍLIO PUSCHMANN

Diretor-presidente da Federação das Santas 
Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de 
São Paulo (Fehosp), Rogatti já exerceu ou-

tros importantes cargos no setor. Já foi secretário e 
vereador da Câmara Municipal de Palmital (SP), além 
de presidente da Santa Casa de Misericórdia da cidade.
Rogatti presidiu também a Confederação das Sanas 

Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filan-
trópicas (CMB) por dois mandatos – no período entre 
2014 e 2020.
A dedicação ao setor filantrópico de saúde foi uma 

das bandeiras defendidas por Rogatti na última dé-
cada. “Somando esforços e realizando movimentos 
estratégicos, obtivemos diversas conquistas, como a 
liberação de verbas emergenciais para os hospitais fi-
lantrópicos e a criação de linhas de crédito específicas 
para as Santas Casas e hospitais filantrópicos.”
Estar entre os 100 Mais Influentes significa, para 

Rogatti, que sua liderança está no caminho certo. “É 
um combustível para trabalharmos cada vez mais por 
um setor com mais qualidade, como é direito de cada 
cidadão. É bom saber que estamos na direção correta.”

EDSON ROGATTI
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Vice-presidente do Conselho Diretor do InCor 
(Instituto do Coração do Hospital das Clínicas 
da FMUSP), Fábio Jatene é um expoente na me-

dicina e na educação na saúde. “Tenho valorizado muito 
a qualidade e a segurança na cirurgia, processo que tem 
enorme repercussão e complexidade, por envolver todas as 
etapas do ato cirúrgico e os profissionais que atuam nelas.”
Outra área que o professor tem se dedicado com gran-

de entusiasmo é a da inovação na saúde. “Junto ao Ino-
vaHC, o Programa de Inovação do Hospital das Clínicas 
da FMUSP, estamos trabalhando para trazer soluções 
inovadoras para o nosso Complexo, por meio do nosso 
InovaInCor, que tem foco na inovação em cardiopneumo-
logia clínica e cirúrgica.”
Jatene reflete sobre seu atual momento profissional. "Eu 

me vejo muito mais como alguém que participa das to-
madas de decisões e que tem a responsabilidade de pro-
por os rumos para os próximos anos, com base no meu 
aprendizado e experiência. Felizmente, tenho o privilégio 
de trabalhar em instituições notórias em que participo 
de grupos decisórios muito preparados e interessados em 
realmente evoluir.”

FÁBIO JATENE

Fernando José Pinto de Paiva é presidente da Uni-
med Natal e da Unimed Equatorial. O gestor 
também já foi vice-coordenador médico na Liga 

Norte-rio-grandense contra o câncer; diretor da Associa-
ção Médica do RN e presidente da COOPMED - Coope-
rativa Médica do RN.
Assumiu a presidência da Unimed Natal com o objetivo 

de acabar com o pro rata negativo que subtraiu, durante 
23 anos, uma média de 26% dos honorários dos médicos 
cooperados, para fechar a sua operação mensal. “Com a 
introdução de novos modelos de gestão, de técnicas e de 
profissionalização, conseguimos reverter os números ne-
gativos, controlar os custos assistenciais e posicionar a 
Unimed Natal entre as 20 maiores operadoras de plano 
de saúde do país.”
Para o futuro, Paiva vislumbra uma medicina de aten-

ção integral associada aos modelos de atenção primária. 
“As mudanças tecnológicas devem trazer vários benefí-
cios, como mais facilidade em gerenciamento de pacientes 
crônicos, trazendo segurança nas decisões e fazendo com 
que a assistência médica deixe de tratar exclusivamente 
de doenças e atue na prevenção.”

FERNANDO JOSÉ PINTO 
DE PAIVA
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FERNANDO TORELLY

Na última década, Fernando Torelly esteve à 
frente de instituições de grande relevância 
nacional. “Como superintendente no Hospital 

Moinhos de Ventos, participei de momentos como a inau-
guração da Maternidade Helda Gerdau Johannpeter e a 
afiliação da Instituição à Johns Hopkins Medicine Inter-
national”, lembra.
Em 2016, como diretor executivo do Sírio-Libanês, 

Torelly participou de um projeto nacional com planos 
de crescimento do HSL. Também exerceu o cargo de 
Assessor da Presidência da Central Nacional Unimed 
que, segundo ele, foi muito marcante para a carreira. 
“Entender a lógica de negócio de uma operadora de 
importância nacional me permitiu compreender de 
forma mais abrangente a cadeia produtiva da Saúde.”  
Desde 2020 como superintendente corporativo – 

CEO do HCor, Torelly ressalta o momento desafia-
dor imposto pela pandemia da Covid-19. “A Covid-19 
causou transformações em todos os âmbitos da vida, 
mas nos hospitais causou uma revolução, ampliando a 
necessidade da gestão compartilhada, da integração e 
da solidariedade.”

Além de cargos como presidente do SindHosp 
(Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laborató-
rios do Estado de São Paulo); vice-presidente 

executivo e diretor médico corporativo do Grupo VITA;  
Balestrin também já ocupou a presidência da IHF – In-
ternational Hospital Federation (Associação Mundial de 
Hospitais) e da Anahp (Associação Nacional dos Hospi-
tais Privados). 
 Na Anahp, Balestrin implementou o projeto SINHA, 

atual Observatório Anahp, e triplicou o número de asso-
ciados, que passaram de 43 para 120, aproximadamente. 
Desde 2020, o executivo é presidente do SindHosp. “É 

muito gratificante atuar neste segmento, pois gosto de 
trabalhar na formação de líderes, organização de mode-
los e reestruturação de entidades.”
Balestrin acredita no desenvolvimento contínuo dos se-

tores público e privado e na melhoria dos indicadores de 
saúde. “Isso vai acontecer à medida que ambos os siste-
mas estiverem mais integrados.”

FRANCISCO BALESTRIN
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FRANCO PALLAMOLLA
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Ao assumir a presidência da Associação 
Brasileira da Indústria de Dispositivos 
Médicos – Abimo, Franco Pallamolla, 

também presidente da Lifemed, enfrentou os de-
safios de solidificar a inf luência e a credibilidade 
da indústria como um todo junto aos diversos 
órgãos governamentais.
“Mesmo que esse objetivo ainda não tenha sido 

alcançado completamente, já conquistamos um 
espaço que nos permite facilitar o trânsito das 
discussões mais relevantes para a nossa indústria, 
contribuindo sobremaneira na condução de temas 
prioritários e importantes do setor”, considera.
Na Abimo, Pallamolla trabalhou formas de 

aproximar o setor brasileiro de dispositivos mé-
dicos a entidades internacionais. 
“A permanente atualização tec-
nológica e científica do setor nos 
ajudou a estabelecer parcerias e 
a incentivar projetos específicos 
de inovação, pesquisa e desen-
volvimento.”
Ao analisar os últimos dez anos, 

o empresário destaca a parceria 
entre a Associação e a Agên-
cia Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos 
(APEX) para proporcionar subsí-
dios para que empresas brasileiras conseguissem 
participar de feiras e eventos internacionais. 
“Os negócios gerados nessas ocasiões atingi-

ram números expressivos na exportação e con-
tribuiu para amenizar o déficit na balança co-
mercial do setor de dispositivos médicos.”
Pallamolla também relembra os esforços da 

Abimo em realizar o Congresso de Inovação em 
Materiais e Equipamentos para Saúde (CIMES) 
e o prêmio Inova Saúde para incentivar as em-
presas da área a investirem seu talento e melho-
res esforços na inovação tecnológica.
Ao analisar a atuação da indústria na pande-

Esse 
reconhecimento

imprime ainda mais 
responsabilidade aos

que assumiram 
compromissos

 na saúde.

FRANCO PALLAMOLLA

mia da Covid-19, Pallamolla enaltece o setor. “A 
agilidade e assertividade das empresas têm ga-
rantido equipamentos vitais para o tratamento 
e salvamento dos infectados. Ficou comprovada 
que a área de dispositivos médicos é estratégica 
para o Brasil.” 
Contudo, o líder é direto ao afirmar que esse sta-

tus não se mantém apenas com o reconhecimento 
já alcançado da opinião pública, mas sim através 
da prática de uma política industrial consistente e 
permanente por parte do Estado brasileiro. “Esse 
é o motivo que tem me mobilizado para um cor-
po a corpo com diversos integrantes dos poderes 
legislativo e executivo e, assim, apresentar essa 
realidade para que juntos possamos construir a 

política industrial brasileira.”
Pallamolla ressalta que a de-

pendência de países em qualquer 
campo da indústria, em especial 
na saúde, fragiliza sobremaneira a 
assistência, a prontidão e a eficácia 
devidas pelo Estado aos seus cida-
dãos conforme preceitos constitu-
cionais. “O que se espera é o de-
vido reconhecimento da relevância 
da indústria de dispositivos médi-
cos - a qual vem, apesar de muito 
descaso oficial, investindo perma-

nentemente em inovação - e de seu papel estraté-
gico como um dos alicerces do SUS.”
Sobre o prêmio 100 Mais Inf luentes da Saúde, o 

executivo afirma ser de grande importância em 
sua trajetória profissional. “Esse reconhecimento 
imprime ainda mais responsabilidade aos que as-
sumiram compromissos na saúde.”
Por fim, salienta: "é uma motivação para redo-

brarmos o nosso esforço em batalhar e melhorar 
a saúde dos brasileiros. Ainda teremos constan-
tes obstáculos, cuja transposição exigirá motiva-
ção e a lembrança constante dos objetivos a se-
rem alcançados.”
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Presidente científico da Neodent, presidente do 
Conselho de Administração da Neodent e dire-
tor-geral da Faculdade ILAPEO, Geninho Tho-

mé destaque no mundo da odontologia. “Minhas maiores 
conquistas são os sucessos da Neodent e do ILAPEO e, 
consequentemente, o aumento na quantidade de pessoas 
que nós pudemos ajudar com essas duas empresas.”       
Tomé se dedica ao ensino, pesquisa e desenvolvimento 
em tempo integral. Hoje, o executivo lidera uma equipe 
de Inovação da Neodent. “Além da gestão da faculdade, 
continuo atuando clinicamente para a validação de pro-
dutos e soluções. Contudo, todas essas desafiadoras fun-
ções ainda não substituem uma rotina de consultório.”
Olhando os próximos dez anos, Tomé afirma que a de-

manda por implantes talvez não seja a mesma, abrindo 
espaço para novas exigências dos pacientes.
“Por isso, o investimento em pesquisa e desenvolvimen-

to é tão essencial e deve receber tanta atenção das em-
presas do ramo. O fruto de todo o incentivo à pesquisa 
será colhido a longo prazo e, com certeza, em 10 anos já 
teremos caminhado muito.”

GENINHO THOMÉ GONZALO VECINA NETO

Médico sanitarista, Gonzalo Vecina Neto é 
uma das grandes personalidades da Saúde 
brasileira. Já atuou como Secretário Muni-

cipal de Saúde de São Paulo e Secretário Nacional da 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
Foi diretor-presidente da Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária (Anvisa) e superintendente do Hospital 
Sírio - Libanês. Hoje, é professor da Faculdade de Saúde 
Pública da USP e do mestrado profissional da FGV-SP.
“Da minha trajetória profissional, destaco a gestão 

do HSL e a conclusão das obras de ampliação do hos-
pital, que consolidaram sua participação no mercado 
Premium de São Paulo."
Vecina também tem uma marcante atuação durante a 

pandemia do novo coronavírus. “Participo do esforço 
da sociedade em entender o que está ocorrendo e bus-
car enfrentar a inação do governo federal em enfrentar 
a pandemia.”
Para o futuro, Vecina espera melhorar a organização 

da sociedade em busca de um futuro com mais acesso. 
“A saúde pública precisa ser um dos vetores da cons-
trução da igualdade social.”
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Giovanni Guido Cerri é, atualmente, vice-pre-
sidente do Instituto Coalizão Saúde (ICOS), 
presidente do Conselho Diretor do Instituto de 

Radiologia e presidente da Comissão de Inovação (Ino-
vaHC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medici-
na da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).
Com sua experiência como ex-secretário Estadual de 

Saúde (de 2011 a 2013) destaca-se a priorização da Aten-
ção Primária, a reformulação do Instituto Butantã, as 
primeiras PPPs da Saúde, a informatização dos hospi-
tais públicos e o acordo com o BID para financiar pro-
jetos da área da Saúde.
Cerri também encabeçou a criação do Instituto do Cân-

cer do Estado de São Paulo (ICESP) e do InovaHC, um 
núcleo de inovação tecnológica do HCFMUSP, e a estru-
turação do novo Instituto de Radiologia. “Tenho traba-
lhado com o objetivo de reduzir a desigualdade social e 
melhorar o acesso à Saúde para toda a população. Con-
tinuarei focado em ampliar a participação brasileira na 
ciência e em melhorar os índices assistenciais, principal-
mente através da incorporação de tecnologia por meio de 
projetos de Saúde Digital.”

Helton Freitas, diretor-presidente da Seguros 
Unimed e da Fundação Unimed, acredita que 
os maiores projetos aos quais se dedicou nes-

ses 32 anos de carreira estão ligados ao Sistema Uni-
med e ao cooperativismo médico.
Entre 2006 e 2014, Freitas foi presidente da Unimed 

Belo Horizonte e teve a “alegria de participar da trans-
formação da cooperativa como referência em todo o 
país”. A carteira de beneficiários saltou de 570 mil para 
mais de 1,2 milhão de pessoas e sua gestão conseguiu 
atendê-los com a criação e uma rede própria de hospi-
tais e serviços de saúde.
Outro destaque da carreira de Freitas foi seu trabalho 

na Seguros Unimed a partir de 2015, quando assumiu a 
presidência. “Entre 2016 e 2020, crescemos 53% em fa-
turamento, ultrapassando a marca de R$ 4 bilhões, e ex-
pandimos nossa atuação em todos os ramos de seguros.”
Freitas diz se sentir honrado por estar na lista dos 100 

Mais Influentes. “É um motivo de enorme orgulho, mas 
também tenho a consciência da responsabilidade. A área 
da Saúde é complexa e afeta a vida de todos. O meu 
papel como gestor é buscar o aprimoramento do setor 
a cada dia.” 

GIOVANNI GUIDO CERRI HELTON FREITAS
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Provedor da Santa Casa de São José dos Campos, 
a gestão de Ivã Molina conquistou a certificação 
da ONA, sendo a primeira instituição filantrópi-

ca a receber o selo. “Isso é reconhecimento de um intenso 
trabalho e comprometimento com a saúde.”
Outro destaque de sua gestão relaciona-se à equipe de 

transplantes, que levou a cidade de São José dos Campos 
a ser a primeira do interior paulista com o maior número 
de procedimentos hepáticos realizados em 2020, e a ter-
ceira em todo o Estado, de acordo com o Sistema Esta-
dual de Transplantes, da Secretaria de Estado da Saúde.  
Molina também é o 2º diretor Vice-Presidente da 

Fehosp (Federação das Santas Casas e Hospitais Benefi-
centes do Estado de São Paulo). “Junto a outros gestores 
de diversas partes do território paulista, trabalhamos pe-
los pleitos do setor filantrópico, em busca de melhorias 
para os hospitais.”
O gestor ressalta que seu maior desafio foi lidar com a 

pandemia da Covid-19. “No entanto, com união e empe-
nho de todos estamos atravessando esse período fazendo 
tudo que está ao nosso alcance para salvar o maior nú-
mero de vidas.”

O diretor presidente da Rede Mater Dei de Saú-
de, Henrique Salvador, também é presidente da 
Sociedade Brasileira de Mastologia, membro do 

Conselho Curador da Fundação Dom Cabral e do Conse-
lho de Administração da Associação Nacional de Hospi-
tais Privados (Anahp).
A liderança de Salvador realizou, na última década, 

grandes feitos, como dois novos hospitais em Minas Ge-
rais. “Inauguramos uma unidade em Belo Horizonte com 
370 leitos e em Betim com 400 leitos, ambas operacionais 
e integradas definitivamente à Rede."
Além disso, sua gestão iniciou a construção do primei-

ro Hospital Mater Dei no nordeste do país, em Salvador 
(BA).  “O Hospital terá 370 leitos e, junto a ele, um Cen-
tro Médico com 20 andares e uma estrutura robusta 
para o melhor atendimento.”
Salvador revela que a Rede Mater Dei investiu forte-

mente em “acolhimento, experiência do usuário, quali-
dade e segurança assistencial, o que resultou em impor-
tantes reconhecimentos, como a certificação pela JCI em 
todos os nossos hospitais.”

IVÃ MOLINAHENRIQUE SALVADOR
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JAIR COSTA JÚNIOR

Com uma sólida trajetória na Saúde, foi em 2017 
que Jair Costa Júnior aceitou o convite para ser 
superintendente executivo da Unimed Petrópo-

lis, cargo que exerce até hoje.
“Esse foi o maior desafio da minha carreira. Eu encon-

trei uma cooperativa com muitos problemas, então eu 
precisei entender tudo o que estava acontecendo para 
identificar os obstáculos para depois construir caminho.”
Costa Jr. liderou o Plano de Ação de Curtíssimo Pra-

zo que permitiu o equacionamento e o pagamento do 
passivo constituído no passado com a rede prestadora, a 
redução do índice de sinistralidade de 92,80%, em 2016, 
para 81,66% em 2019; o encerramento do ciclo perverso 
de prejuízos econômicos recorrentes, a melhora de to-
dos os indicadores econômicos e uma expressiva evolu-
ção dos ativos financeiros da cooperativa.
“Nós entendemos, há muito tempo, que estamos lutan-

do por todos aqueles que já fizeram e fazem da Unimed 
Petrópolis uma cooperativa essencial para dezenas de mi-
lhares de vidas. Por isso, na Cooperativa, não fazemos o 
que é fácil, fazemos o que é certo”.
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JAMIR DAGIR JR
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Sócio proprietário da Dorja, indústria 
de dispositivos médicos responsável 
pela fabricação das marcas Medicate 

e Diasyst, Jamir Dagir Jr. é um empresário 
de grande atuação no setor da saúde. 
Desde muito jovem, o executivo se dedica 

aos negócios relacionados à saúde, partici-
pando de importantes feiras de negócio e 
crescimento da comunidade como um todo. 
A empresa foi fundada em 1978 como uma 

prestadora de serviços na área hospitalar e 
vem constantemente evoluindo a sua pre-
sença no mercado brasileiro como fabri-
cante e importadora de linhas exclusivas de 
produtos médicos.
Além de suas atividades na liderança da 

equipe da Dorja, Dagir 
Jr. também dedica a sua 
influência na luta pelo 
crescimento sustentável 
da indústria nacional. 
Atualmente, Dagir Jr. é 
vice-presidente da As-
sociação Brasileira da 
Indústria de Dispositi-
vos Médicos (Abimo). 
“Durante os últimos 

anos, a nossa entidade 
lutou em prol do cres-
cimento do setor hospitalar e da indústria 
nacional de dispositivos médicos, que, hoje, 
briga com uma carga tributária elevadíssi-
ma e ainda enfrenta a concorrência de insu-
mos e equipamentos importados, com isen-
ção de alíquotas”, ressalta o empresário.
Questionado sobre a sua perspectiva para 

os próximos anos, o executivo lembra do 
envelhecimento populacional do Brasil e as 
consequências que este novo perfil traz para 
o setor, como a necessidade por mais produ-
tos e serviços de saúde.
Diante desse novo cenário, empresário as-

É urgente a nossa 
necessidade de minimizar 

a dependência por 
insumos e produtos 

importados. Só assim 
seremos um país com 

mais saúde e liberdade 
econômica.

JAMIR DAGIR JR

sume a responsabilidade de gerar, junto 
com o cenário econômico atual, condições 
para que as empresas brasileiras consigam 
sobreviver mesmo diante da elevada carga 
tributária e da dependência dos insumos e 
matérias-primas importadas. 
“Com as reformas tributárias e admi-

nistrativas, deveremos ter um grande 
crescimento devido a chegada de novas 
tecnologias, telemedicina, inteligência 
artificial e da indústria 5.0, gerando com 
isso grandes investimentos por parte da 
nossa indústria e do setor de serviços e, 
consequentemente, maior geração de em-
pregos”, salienta Dagir Jr. 
Sobre a dependência externa brasileira, 

o empresário e VP da 
Abimo acredita que a 
pandemia do novo co-
ronavírus gerou uma 
maior consciência por 
parte dos dirigentes 
das indústrias brasi-
leiras de dispositivos 
médicos. “É urgente a 
nossa necessidade de 
minimizar a depen-
dência por insumos e 
produtos importados. 

Só assim seremos um País com mais saúde 
e liberdade econômica”, enfatiza. 
Ainda de acordo com o ganhador dos 

100 Mais Inf luentes da Saúde da Década, 
Dagir Jr. defende e trabalha intensamente 
para que o setor seja mais unido e forte. 
“Precisamos de políticas governamen-
tais e econômicas mais claras e focadas 
na área. Se tivermos maiores recursos e 
maior apoio para a saúde, o setor respon-
derá positivamente com mais produtos, 
mais inovações e geração de novos empre-
gos”, finaliza Dagir Jr.
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Graduado em Medicina pela Universidade Fede-
ral do Ceará (UFC) e com formação no "The 
Advanced Management Program" pela Uni-

versity of Chicago Booth School of Business, Jorge Pi-
nheiro é presidente do Sistema Hapvida. Em 1996, as-
sumiu o cargo de superintendente da área hospitalar do 
Hapvida e, em 2000, a presidência executiva da empresa.
“Minha primeira experiência na área da saúde foi com 

meu pai quando ainda era criança. Ele fundou uma pe-
quena clínica chamada Clínica Antônio Prudente e eu 
passava as tardes lá ajudando em tudo que fosse necessá-
rio”, lembra Jorge de seu pai Candido Pinheiro.
Em 2000, Lima assumiu a presidência do Sistema Ha-

pvida. Desde então, a operadora alcançou patamares ex-
pressivos, abrindo novas filiais e hospitais nas cinco regi-
ões do País.
“Atualmente, temos 45 hospitais próprios espalhados 

pelo Brasil e, até o final de 2021, esse número deve au-
mentar para 60. Fico muito orgulhoso de ver que 96% 
das internações de nossos clientes são ofertadas pelos 
nossos próprios hospitais”, ressalta.

JORGE PINHEIRO 
KOREN DE LIMA

José Carlos Felner construiu uma história de mais 
de 30 anos na GSK Farma Brasil. O executivo co-
meçou sua carreira como representante de vendas 

até chegar à presidência da companhia.
Sua gestão criou a unidade de negócios de Vacinas, em 

2001. Em 2008, tornou-se diretor da unidade de Negó-
cios Biotech que, além de vacinas, passou a incorporar as 
áreas de HIV, Hospitalar e Oncologia. Em 2012, como 
resultado de suas realizações, foi promovido a VP da área.
“Eu me apaixonei pela área de prevenção de doenças e 

busquei sempre trabalhar em um modelo colaborativo, 
por meio de transferência de tecnologia e conhecimento.”
Felner trabalhou intensamente para o avanço dos ne-

gócios da unidade de HIV. “Firmamos uma importante 
colaboração com a Fiocruz para a transferência de tecno-
logia, o que possibilitará a produção local de antirretro-
virais no Brasil.”
Estar entre os 100 Mais, para Felner, é motivo de or-

gulho e responsabilidade. “Estendo essa homenagem a 
todos os funcionários, fornecedores e terceirizados da 
GSK que, direta ou indiretamente, contribuíram para 
esta conquista.”

JOSÉ CARLOS FELNER
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A história de José Carlos Magalhães, CEO do 
UnitedHealth Group Brasil, começou em 1983, 
na época Amil. “Era estagiário do Hospital de 

Clínicas Mário Lioni, em Duque de Caxias. Em 2012, as-
sumi a minha primeira posição no exterior, em Portugal. 
Fiquei lá até 2018, quando fui chamado pelo UnitedHeal-
th Group para me transferir para o Chile.”
 “Acredito que minhas principais conquistas e desafios 

na última década na saúde dizem respeito à carreira de 
um executivo estrangeiro em países com cultura e siste-
mas de saúde totalmente diferentes do Brasil”, ressalta.
Os bons resultados alcançados nesses países levaram 

o executivo a ser convidado a liderar a UnitedHealth 
Group no Brasil. “Acredito que como executivo de saúde 
e médico tenho a responsabilidade genuína de criar rela-
cionamentos e liderar pessoas em busca de um objetivo 
comum:  que o sistema de saúde funcione melhor para 
todos.  Colaborar para o progresso da saúde do país, ga-
rantindo mais acesso à saúde de qualidade, é uma grande 
responsabilidade que me move todos os dias.”

JOSÉ CARLOS 
MAGALHÃES

JOSÉ MARCOS SZUSTER

Nos últimos dez anos, o CEO da MedLeven-
sohn, José Marcos Szuster, construiu uma 
empresa sólida e responsável ao lado de sua 

família. “Foram anos muito importantes para a Med-
Levensohn, afinal a companhia passou por significa-
tivas transformações e se consolidou como uma das 
principais empresas de saúde do Brasil.”
Nesses últimos anos, Szuster investiu na aquisição do 

novo Complexo de Logística e Distribuição no Mu-
nicípio de Serra, Espírito Santo, e em sua ampliação. 
“Temos mais de 3600 contratos vigentes para forneci-
mento de produtos e serviços no portfólio de grandes 
redes varejistas.”
Sobre estar entre os 100 Mais, o empresário afirma 

ter recebido o reconhecimento com surpresa e alegria. 
“Só reforça a minha convicção de que estamos no ca-
minho certo, ou seja, no caminho da ética, das boas 
práticas e da valorização do ser humano. Agradeço à 
minha família e aos nossos mais de 300 colaboradores 
por esses dez anos de trabalho e alegrias.”
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José Pedro Fernandes, COO da SISQUAL, ressal-
ta que, quando a empresa chegou no Brasil, ainda 
não havia software para o gerenciamento da força 

de trabalho nos hospitais. “Nosso maior desafio foi levar 
este novo conceito para os hospitais privados e públicos.”
“Num cenário em que não tínhamos quaisquer referên-

cias no setor da saúde brasileira, o que nos animava era 
apenas a forte convicção de que tínhamos a solução para 
tantas dores”, afirma. 
Hoje, Fernandes e sua equipe atende mais de 250 hospi-

tais no Brasil, com mais de 350.000 colaboradores geren-
ciados pela ferramenta no país.
Sobre o futuro, Fernandes aposta que, após a atual 

crise, surgirão oportunidades de desenvolvimento, que-
brando antigos paradigmas. "E aqui um dos maiores 
desafios tem exatamente a ver com a inversão de ve-
lhos dogmas que eternizaram modelos pouco flexíveis 
na contratação, na otimização da força de trabalho, des-
perdiçada por não haver flexibilidade na natureza dos 
vínculos laborais trabalhistas." 

JOSÉ PEDRO 
FERNANDES Lauro Miquelin, CEO da L+M, construiu uma 

trajetória de mais de três décadas propondo a 
melhor versão de edifícios de saúde. Nascido em 

São Paulo, Miquelin é PhD em Medical Building Design 
pela Universidade de Bristol, na Inglaterra, e atua na 
Gestão de Implantação de Empreendimentos de Saúde.
Dentre seus trabalhos, destacam-se projetos realizados no 

Hospital Sírio-Libanês, Grupo São Cristóvão, Hospital Uni-
med Rondonópolis, Unimed Missões, Hospital Care São 
Lucas e Ribeirania, Fundação Padre Albino, entre outros. 
Para a próxima década, Miquelin tem planos de conti-

nuar com as “mãos na massa para apoiar as lideranças na 
implantação e melhoria contínua da eficiência sistêmica 
de organizações de saúde.”
O arquiteto tem esperanças de que a pandemia seja lem-

brada pelos líderes, reforçando as obrigações das organi-
zações de Saúde de oferecer contexto seguro para o con-
vívio de pacientes com todos os tipos de problemas, com 
ou sem doenças infectocontagiosas.
“Continuarei sonhando que a grande transformação na 

Saúde e na vida em sociedade seja acelerada pela busca 
individual de iluminação.”

LAURO MIQUELIN
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As maiores conquistas de Leandro Baptista na 
última década envolveram a ampliação dos ser-
viços e estrutura da Unimed Sul-Capixaba, da 

qual é diretor-presidente. 
Destaca-se a inauguração do Hospital Unimed, em Ca-

choeiro de Itapemirim, em março de 2020. “Essa unidade 
possui uma das mais modernas estruturas físicas e tecno-
lógicas do Brasil, oferecendo um cuidado humanizado e 
completo aos nossos clientes, sem que eles precisem sair 
da região em busca de atendimento.”
Sendo a única operadora de saúde com hospital próprio 

na região sul do Espírito Santo, a Unimed Sul-Capixaba 
acumula importantes certificações e premiações na área 
da saúde e gestão ao longo dos últimos dez anos.
Sua gestão também conquistou importantes certifica-

ções, como Nível 6 da Healthcare Information and Ma-
nagement Systems Society (HIMSS); Nível III da ONA, 
Selo Ouro no Programa de Acreditação de Operadoras 
(RN 277), além do Selo Ouro de Governança e Sustenta-
bilidade, concedido pela Unimed do Brasil.

LEANDRO BAPTISTA LUIS NATEL

Luís Natel tem larga experiência de mercado, com 
passagens pela URP Diagnósticos Médicos (in-
corporada pelo Grupo Fleury) e Grupo Notre-

Dame Intermédica, dentre outros. Também foi diretor 
superintendente da divisão de Medicina Diagnóstica e 
Preventiva do Hospital Albert Einstein.
Em 2016, assumiu a presidência executiva e é CEO do 

Grupo Oncoclínicas. Seu maior desafio tem sido fazer 
coro à luta contra o câncer, e para enfrentar essa batalha, 
Natel ressalta a importância do trabalho em equipe. “É 
um privilégio trabalhar com um grupo extraordinário de 
profissionais, seguindo com afinco o propósito de cuidar 
da vida dos pacientes como se fossem as nossas, na incan-
sável missão de vencer essa terrível doença.”
Sobre a premiação, Natel afirma representar o traba-

lho de inúmeras pessoas. “Posso assegurar que simbolizo 
no mínimo 20 mil pessoas em pelo menos dez anos de 
trabalho. É enorme a responsabilidade de estar entre os 
premiados. O setor de saúde brasileiro é um dos melhores 
do mundo, mas ainda há muito a fazer. Nossa responsabi-
lidade é ajudar o País a ter acesso à Saúde de qualidade.”
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LEONARDO CUNHA

Engenheiro Elétrico formado pela UFU - 
Universidade Federal de Uberlândia, Le-
onardo Cunha tem sua bagagem profis-

sional marcada por planejamentos estratégicos e 
lideranças de projetos. O executivo já passou por 
setores de vendas, marketing e liderança, criando, 
administrando e estruturando setores em multina-
cionais de Saúde e Tecnologia.
Atualmente, no cargo de vice-presidente e diretor-

-geral da América Latina na Steris, Cunha ressalta 
que, apesar dos desafios impostos pela política volúvel 
do continente, sente-se satisfeito e orgulhoso da po-
sição da empresa no mercado. “Mesmo dentro desse 
cenário de dificuldades, a Steris foi capaz de crescer 
consistentemente nos últimos dez anos, proporcio-
nando aos nossos clientes as melhores soluções e as 
grandes inovações existentes no mercado mundial.”
Para conquistar esse feito, Cunha acredita que al-

guns fatores foram fundamentais, como a relação 
direta com outras unidades de negócio de outros 
países. “Essa comunicação nos permitiu demons-
trar a importância do mercado brasileiro para a 
estratégia global da companhia.”
Sua gestão também trabalhou por manter as inú-

meras parcerias já existentes, bem como apostar 
em novos laços. “Essa ação se deu tanto pela me-
lhoria e otimização de custos e fluxos dos hospi-
tais, da produtividade e da qualidade nos serviços 
prestados aos pacientes, como ainda na entrega de 
soluções completas com baixo custo total de pro-
priedade e risco.”
No entanto, Cunha afirma que a Steris ainda atra-

vessa o maior desafio de sua história diante a pan-
demia do novo coronavírus. “O impacto foi grande, 
porém nós vemos este momento como uma grande 
oportunidade de nos renovarmos, aprimorarmos e 
experimentarmos jeitos novos e mais eficientes de 
fazer tudo.” 
Ao analisar a conquista do prêmio 100 Mais In-

fluentes da Saúde, Cunha acredita que a homena-
gem é o resultado de um trabalho coletivo de toda 
a empresa. “Divido essa responsabilidade e esse 
reconhecimento com todos os nossos clientes, par-
ceiros comerciais e colaboradores.”
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LEONARDO REZENDE 
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“O senso de responsabilidade sempre 
foi muito forte em minha vida”. O 
comprometimento de Leonardo 

Rezende faz parte de sua personalidade desde 
cedo, quando, ainda na juventude, trabalhava 
com sua mãe e aprendia a negociar com efici-
ência. Incentivado pela família, Rezende cur-
sou Administração. Com talento para gestão 
e dedicação aos estudos, o CEO mergulhou no 
mundo dos negócios. 
Em 2000, Leonardo Rezende fundou a Nu-

triex, empresa atuante nos mercados de saúde, 
higiene e proteção. Atualmente, o portfólio da 
empresa possui aproximadamente 300 itens, en-
tre marcas próprias e produtos licenciados. “Não 
tenho dúvidas de que alcançaremos o nosso ob-
jetivo de ter um produto 
Nutriex em cada lar brasi-
leiro”, afirma Rezende.
Em 2008, o empresário 

lançou a marca Rennova 
em associação com a em-
presa britânica Innova-
pharma, grande player no 
segmento de harmonização 
facial mundial. “Foi preci-
so quebrar barreiras e pa-
radigmas, enxergar opor-
tunidade onde ninguém 
enxergava e apoiar profissionais que ninguém 
apoiava”, defende o CEO.
Leonardo Rezende encarou os desafios com 

criatividade e ousadia, visando realizar o máximo 
possível em busca do seu objetivo. “Eu vou conti-
nuar a minha luta em fazer diferente no segmen-
to que atuo. Nós fomos pioneiros em muita coisa. 
Hoje, somos copiados pelo mercado.”
Uma prova desse diferencial está no investi-

mento realizado em 2020 pelo empresário. A 
Nutriex inaugurou, recentemente, nova uni-
dade fabril com projeto inédito no Brasil: são 
mais de 25 mil m² de área total, com capacidade 

Precisamos confiar na 
capacidade criativa 
dos empresários de 

se reinventarem, 
como nós fizemos, 

buscando novas 
frentes de atuação

de fabricação de produtos cosméticos, nutracêu-
ticos e para saúde das classes I, II, III e Vl. “Com 
o novo espaço e equipamentos, vamos aumen-
tar a produção em 20 ou 30 vezes, e chances de 
crescimento ainda maiores. A estrutura do nosso 
parque fabril foi equipada com alta tecnologia e 
promete ajudar muito os futuros negócios.”
Rezende espera quadruplicar a capacidade de 

produção da empresa quando todas as máquinas 
estiverem em operação. “Junto a isso, teremos gera-
ção de emprego, ampliação de fornecedores, apoio a 
quem busca por oportunidades e mais movimenta-
ção do mercado.” Ainda de acordo com o empreen-
dedor, a unidade fabril terá vida útil de aproxima-
damente cinco anos. “Acredito que será necessária 
uma nova construção após esse período, para suprir 

toda a demanda.”
Sobre estar na lista dos 

ganhadores do prêmio “100 
Mais Inf luentes da Saúde da 
Década”, Leonardo Rezen-
de atribui o reconhecimento 
aos colaboradores das em-
presas. “Tudo o que conquis-
tei até hoje com a Nutriex e 
com a Rennova foi feito jun-
to com um time incrível de 
pessoas. Devo muito a todos 
que trabalham comigo ou já 

passaram pelas empresas.”
Para o CEO, investir em novas ideias é a chave 

para manter-se ativo no mercado. “Precisamos 
confiar na capacidade criativa dos empresários 
de se reinventarem, como nós fizemos, buscando 
novas frentes de atuação.”
Para os próximos 10 anos, o empresário aposta 

no aprendizado diante do novo cenário que des-
ponta após a pandemia, tanto sob a perspectiva 
pessoal, quanto profissional, política e econômi-
ca. “Quem aprender com o momento que estamos 
vivendo terá uma excelente oportunidade de se 
tornar um ser humano melhor.”
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LUIZ CALISTRO BALESTRASSI
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Luiz Calistro Balestrassi nasceu no estado 
do Espírito Santo, na cidade de Colatina. 
Formou-se em Medicina na Faculdade de 

Medicina de Vitória (ES), em 1976. É membro ti-
tular da Academia e da Sociedade Brasileira de 
Neurocirurgia e Neurofisiologia Clínica.
Em 1980, Balestrassi passou a clinicar no Rio 

de Janeiro, quando foi convidado a desempenhar 
sua profissão na cidade de Itajubá, Minas Ge-
rais, onde reside desde então. Na mesma época, 
também passou a ministrar aulas na Faculdade 
de Medicina de Itajubá, onde foi professor titu-
lar de neurocirurgia.  
Acreditando no potencial da cidade, Balestrassi 

encontrou em Itajubá um ambiente favorável para 
se dedicar à uma área carente no Brasil: a Pesqui-
sa e o Desenvolvimento de 
Tecnologia, particularmen-
te na Neurofisiologia.
Balestrassi desenvolveu 

suas pesquisas, o que aca-
bou também por despertar 
o seu espírito empreendedor. 
Em 1985, fundou a Neuro-
tec - empresa de pesquisa e 
desenvolvimento em biome-
dicina, dedicada ao mercado 
de aparelhos para eletroneu-
rodiagnóstico, operando em 
inúmeros consultórios e nas principais clínicas, 
hospitais e universidades de todo o território na-
cional e também fora do País.
“A empresa foi a primeira da área a produzir 

equipamentos certificados pela norma de segu-
rança NBR IEC 60601-1, o que garante proteção 
aos pacientes e operadores dos sistemas”, explica 
Balestrassi.
Ao longo dos últimos dez anos, o empresário 

liderou diversos projetos, como a implementação 
de algoritmo para possibilitar vários recursos 
na monitorização cerebral, com a finalidade de 
auxiliar o diagnóstico precoce e, consequente-

É uma honra e 
responsabilidade estar

entre os eleitos. Isso vem 
somar estímulos para 

darmos continuidade à 
tarefa de empreender em 

desenvolvimento,
pesquisa e inovação.

mente, o tratamento adequado em tempo hábil, em 
exames de rotina, bem como em pacientes subme-
tidos a procedimentos anestésicos e monitorados 
em ambiente de terapia intensiva.
“Desenvolvemos também uma nova plataforma 

para equipamentos de Eletroneuromiografia e 
Potenciais Evocados, totalmente portáteis que pu-
dessem ser utilizados em nível domiciliar, ambu-
latorial e hospitalar com recursos inovadores de 
telemedicina”, salienta Balestrassi.
Sua liderança também se dedica às ações sociais. 

“Realizamos doações de equipamentos de nossa fa-
bricação para as principais instituições de ensino 
da Medicina no Brasil, além de entidades filantró-
picas. Também realizamos ações ecológicas, tendo 
como iniciativa as diretivas RoHS e WEEE, tor-

nando nossos produtos am-
bientalmente corretos.”
Além de liderar a Neuro-

tec, Balestrassi se destaca 
pela sua atuação na saúde 
como diretor na Abimo – 
Associação Brasileira da 
Indústria de Dispositivos 
Médicos. 
Entre seus trabalhos de 

destaque na entidade está 
a criação do Prêmio Inova 
Saúde, Título Abimo de Ex-

celência em Inovação, de reconhecimento e des-
taque pelo espírito inovador e empreendedor em 
benefício da saúde humana.
Com olhos voltados para o futuro, Balestrassi 

acredita que as expectativas na área médica de-
penderão da sinalização que o país mostrará em 
diversos segmentos. 
“Precisamos observar os incentivos, fomentos, 

políticas públicas, infraestrutura, recursos huma-
nos e interação com outros países que impulsio-
nem as novas pesquisas e tecnologias necessárias 
e eficazes para fazer o Brasil crescer ainda mais 
nesse setor.”
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MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 
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Manoel Carlos Neri da Silva é, des-
de janeiro de 2021, o presidente do 
Conselho Regional de Enfermagem 

de Rondônia (Coren-RO). Contudo, sua história 
na luta pela classe vem desde 2007, quando assu-
miu pela primeira vez a presidência do Conselho 
Federal de Enfermagem (Cofen).
Silva assumiu importantes compromissos com a 

enfermagem brasileira, ampliados pela pandemia 
da Covid-19. “2020 foi um ano atípico e exigiu di-
versos ajustes para assegurar a fiscalização e se-
gurança do exercício profissional da enfermagem.”
Sob sua gestão, o Cofen monitorou a situação 

pandêmica criando o Comitê Gestor de Crise 
(CGC), que consolidou dados e qualificou in-
tervenções normativas, técnicas e logísticas 
do Sistema Cofen. “Di-
vulgamos em tempo real 
as informações sobre a 
pandemia, através do site 
Observatório da Enfer-
magem, e o conteúdo foi 
amplamente utilizado pela 
imprensa, órgãos técnicos 
e governamentais.”
Ainda com relação à pan-

demia da Covid-19, o Co-
fen desenvolveu ações com 
foco na disponibilização de 
Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs), 
incluindo ações de comunicação, mobilização 
do departamento jurídico e compra de másca-
ras de proteção. 
“Trabalhamos duro também para comba-

ter notícias falsas e promover boas práticas 
profissionais. Mostramos o exaustivo traba-
lho desenvolvido pelos profissionais em todo 
o País e elaboramos para a imprensa pautas 
relevantes para assistência em enfermagem e 
saúde coletiva.”
A última década também foi marcada pelos cur-

sos e pesquisas realizados pelo Cofen. "Em par-
ceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Trabalhador da 
Enfermagem está 

no coração do SUS, 
representando 60% da 

força de trabalho, e
não se faz saúde sem 

recursos humanos.

Pessoal de Nível Superior (CAPES), fomentamos a 
criação e expansão de programas de mestrado pro-
fissionais com foco na Sistematização da Assistência 
de Enfermagem e Gestão em Enfermagem", explica. 
Já o mestrado institucional em Gestão Econô-

mica de Finanças Públicas, oferecido pelo Co-
fen em parceria com a Universidade de Brasília 
(UnB), teve continuidade. “Com esse curso, bus-
camos qualificar funcionários efetivos e conse-
lheiros gestores de todas as regiões, asseguran-
do ganhos de longo prazo para o Sistema Cofen e 
Conselhos Regionais.”
No âmbito da pesquisa e aprimoramento técnico-

-científico, Silva destaca a pesquisa “Práticas de 
Enfermagem no Contexto da Atenção Primária à 
Saúde” e a realização da pesquisa “Perfil da Enfer-

magem no Brasil”, em parceria 
com a Escola Nacional de Saú-
de Pública (ESNP/Fiocruz).
Os planos de Silva para o fu-

turo já se iniciaram. Segundo 
ele, a visibilidade conquistada 
pelos profissionais de enferma-
gem na luta contra a Covid-19 
revelou que estes necessitam 
de maior reconhecimento do 
poder público. “Questões há 
muito reivindicadas, como sa-
lário adequado, insalubridade, 

jornada de trabalho de 30 horas e condições de 
trabalho melhores, estão entre as propostas para 
garantir o que é essencial para os profissionais, 
durante e depois da pandemia.”
Silva continua: “É evidente que a qualidade da as-

sistência está vinculada à valorização profissional. 
O trabalhador da Enfermagem está no coração do 
SUS, representando 60% da força de trabalho, e 
não se faz saúde sem recursos humanos.” 
Além disso, para os próximos anos, Silva afirma 

que irá intensificar ainda mais a atuação dos Con-
selhos de Enfermagem na qualidade da formação 
de profissionais, através de cursos, palestras e no-
vas áreas de atuação para o Profen/Cofen-CAPES.
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MARCOS CERQUEIRA

Ao longo da última década, o diretor-presiden-
te da Bradesco Saúde e Mediservice, Manoel 
Peres, esteve de olho no desenvolvimento do 

setor de saúde suplementar junto à evolução no cenário 
econômico no país.
 “Considero que um dos meus grandes desafios é am-

pliar o acesso de qualidade a serviços de saúde, pro-
porcionando mais produtos que possam atender às de-
mandas da sociedade.”
Peres acredita que "aprimorar o desenvolvimento de 

ações que visam o cuidado assistencial é um resultado 
exitoso dos últimos anos, com foco na saúde integral 
de nossos segurados."
O executivo explica que, mesmo com o cenário macro-

econômico desfavorável em decorrência da pandemia, a 
Bradesco Saúde demonstrou resiliência pela capacidade 
de retenção de clientes e pela conquista de novos.
“A perspectiva é de evolução da carteira de clientes, 

uma vez que toda esta situação que estamos vivendo 
mostrou a importância do seguro saúde e do acesso à 
saúde de qualidade. Depois dessa crise sanitária, sem 
dúvida, o plano de saúde torna-se um serviço, mais va-
lorizado pela população.”

Com mais de 20 anos trabalhando com logística 
e supply chain, o vice-presidente da DHL Su-
pply Chain, Marcos Cerqueira, dedicou seus 

últimos anos para a divisão de negócios de Saúde da 
empresa. “Tenho um enorme orgulho de liderar essa 
equipe. É realmente significativo estar nesta indústria 
num momento tão ímpar.”
 No cargo, o executivo teve a chance de planejar e 

implementar um ciclo estratégico importante que per-
mitiu ampliar a atuação da empresa na cadeia de valor 
da saúde. “Por meio da entrada no subsetor de logística 
hospitalar, somou-se a atuação em dispositivos médico 
e farmacêutico onde já temos grande tradição.”
Além disso, Cerqueira liderou a importante aquisição da 

Polar, uma transportadora especializada em cadeia fria 
para a indústria farmacêutica. “Essa ação permitiu que 
construíssemos uma verdadeira solução de ponta a ponta.”
 “Desejo que consigamos avançar numa agenda 

com ainda mais colaboração, simplificação e inova-
ção para melhorar a experiência do paciente, sempre 
tendo em mente toda a cadeia de valor”, diz Cerquei-
ra sobre o futuro. 

MANOEL PERES
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MARCELO LORENCIN
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Marcelo Lorencin, fundador e CEO da 
Shift, é formado em Administração de 
Empresas pela Universidade Católi-

ca de Brasília e em Ciências da Computação pela 
Gannon University, na Pensilvânia (EUA). 
Nos últimos dez anos, Lorencin acumulou as 

funções de presidente da Associação Brasileira de 
Empresas Desenvolvedoras de Sistemas de Infor-
mação Laboratorial (LIS Brasil) e de diretor da 
Associação dos Profissionais e Empresas de Tec-
nologia da Informação no interior de SP (APETI).
O gestor também conquistou uma vaga no sele-

to grupo de CEOs do Owner/President Manage-
ment Program da Harvard Business School, além 
de ser membro do Conselho 
do Parque Tecnológico de São 
José do Rio Preto.
Sob a liderança de Lorencin, a 

Shift expandiu sua atuação para 
diversos países da América La-
tina. Especializada em tecnolo-
gia da informação para medici-
na diagnóstica, a empresa está 
inserida em dois setores que 
mudam muito rapidamente, 
conforme pontua Lorencin: “as 
transformações das áreas da 
saúde e tecnologia trouxeram diversos desafios, 
mas também importantes marcos e conquistas. 
Um dos fatores mais importantes foi conseguir 
manter nossa essência e ideologia, enquanto cres-
cemos e ajudamos os serviços de saúde.”
Na última década, a Shift passou a entregar não 

só soluções de análises clínicas, mas também de 
imagem e anatomia patológica, expandindo hori-
zontalmente o portfólio da empresa para centros 
de diagnóstico. 
Além disso, o recém lançado Laboratório de Ino-

vação Aberta é um dos investimentos marcantes 
de Lorencin na Shift. “Nosso objetivo é trazer 
produtos e serviços adjacentes ao negócio e que 
certamente irão acelerar o processo de transfor-
mação digital, que está cada dia mais presente 

Esse é um 
compromisso
que me move 
diariamente:

promover a melhoria 
dos serviços de saúde 

e bem-estar das 
pessoas.

Avaliando o que se pode esperar da 
próxima década, Lorencin acredita 
que o setor da saúde continuará com 
uma demanda alta, tanto pelo cres-

cimento da população quanto pelo aumento de 
serviços e procedimentos.
Lorencin pensa no futuro da saúde como um 

espaço para transformações e integrações. “Os 
serviços de saúde são fragmentados e pouco 
conectados, trazer essa unificação será um de-
safio. A verticalização e escala ocorridas em 
outras indústrias não são soluções viáveis, devi-
do ao dinamismo, complexidade, variabilidade, 
evolução e especialidades no setor da saúde."
A grande certeza de Lorencin é que a tecnologia 

possui um papel fundamental e estratégico nesse 
processo de transformação. “Meu foco com a Shift 
será promover produtos e serviços que causem 
impacto e transformem modelos de negócios e a 
relação da sociedade com os serviços de saúde.”

FUTURO

em todos os setores.”
Lorencin acredita que, hoje, a tecnologia ocupa 

uma posição de destaque no âmbito estratégico, 
permitindo empoderamento, diferenciação e per-
sonalização de serviços. 
“Se posicionar como parceiro estratégico deste mo-

vimento nos trouxe diversos desafios, por isso apos-
tamos na estruturação da organização para supor-
tar o crescimento que também veio, tanto do ponto 
de vista de desenvolvimento de pessoas, quanto de 
liderança, processos e produtos da empresa.”
Além da tecnologia, Lorencin acredita ser fun-

damental que todos os stakeholders entendam 
seu papel e como podem agregar valor para o setor 

da saúde. “Esse é um compromisso 
que me move diariamente: promover 
a melhoria dos serviços de saúde e 
bem-estar das pessoas. É com esse 
objetivo que sinto que consigo ajudar 
o maior número de pessoas.”
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Mauro Junqueira traz uma sólida carreira na 
saúde pública. Atual secretário executivo do 
Conselho Nacional de Secretarias Munici-

pais de Saúde (CONASEMS), Junqueira já foi também 
secretário municipal de Saúde de Carmo de Minas, Lam-
bari e São Lourenço, em Minas Gerais; diretor-geral 
do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das 
Águas; presidente do CONASEMS, entre outros.
No COSEMS Minas, Junqueira liderou a construção do 

Projeto Apoiador, que deu condições para levar as discus-
sões sobre saúde a todos os municípios do Estado, dando 
direito de acesso à informação a todos de maneira iguali-
tária e melhorando a gestão.
Já no CONASEMS, Junqueira buscou o fortalecimento 

dos COSEMS em todos os Estados, com a implementação 
de uma gestão eficiente e transparente. “Participamos am-
plamente da nova proposta de financiamento da Atenção 
Primária à Saúde, que já mostra resultados positivos.”
Sobre estar entre os 100 Mais, Junqueira afirma que 

“o reconhecimento aumenta a responsabilidade e me dá 
mais ânimo para continuar lutando por um SUS mais 
igualitário, equânime e que inclui todos os brasileiros.”

Liderança em soluções de e-health na América 
Latina, Maurício de Lázzari Barbosa é cofun-
dador e presidente do conselho da Bionexo. 

Antes de fundar a Bionexo no ano 2000, Barbosa foi 
diretor de Operações da Merck (MSD). 
Em 2019, o empresário fundou a Apus Capital, que 

tem como foco investir em soluções e projetos de saúde 
onde existe a potência da combinação entre Saúde e 
Health techs.
Barbosa confessa sua obstinação em mostrar como 

a eficiência na gestão é essencial para ajudar a salvar 
vidas dentro das instituições de saúde. Para essa mis-
são, ele pontua a importância de ter encontrado sócios 
alinhados com a sua visão de futuro. “Não foi fácil en-
contrar gente que acreditava na mesma tese que eu, 
mas eu encontrei.”
Para os próximos dez anos, Barbosa aposta em uma 

segunda grande onda de digitalização no mundo da 
saúde. “Toda a estrutura do setor vai ser muito mais 
eficiente e resolutiva, com desfechos clínicos melhores 
graças às tecnologias aplicadas na saúde.”

MAURO JUNQUEIRAMAURÍCIO DE LÁZZARI 
BARBOSA
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MIROCLES CAMPOS 
VÉRAS NETO

Mirocles Campos Véras Neto atuou como 
Secretário de Saúde do Estado do Piauí 
e, atualmente, faz parte da diretoria do 

Hospital e Maternidade Marques Bastos, em Parnaíba 
(PI), onde também já foi vice-prefeito e vereador. Véras 
Neto também já foi deputado estadual e Secretário de 
Estado da Saúde.
Em 2020, foi eleito presidente da CMB (Confederação 

das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades 
Filantrópicas). “Pouco depois, veio a pandemia, intensifi-
cando os desafios dessa função. Mas com muito trabalho 
conquistamos benefícios para as instituições filantrópi-
cas, como recursos financeiros emergenciais e parcerias, 
como com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social), que por meio da campanha 
‘Salvando Vidas’ nos ajudou com doações para compra de 
EPI’s para os profissionais de saúde da linha de frente ao 
enfrentamento da Covid -19.” 
Sobre estar na lista dos 100 Mais, Véras Neto reconhece 

a responsabilidade. “Chegar a um título dessa grandeza 
não significa que o trabalho parou por aí. É preciso con-
tinuar para alcançar mais resultados, não para nós, ges-
tores, mas para a população.”



112                      | | JUNHO.2021

MAURÍCIO SÉRGIO SOUSA E SILVA
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“Com o trabalho em equipe e muito foco, 
conseguimos superar todos os desafios 
dos últimos anos, nos mantendo em 

pleno funcionamento e atendendo a todos”, observa 
Maurício Sérgio Sousa e Silva, superintendente da 
Santa Casa Montes Claros. 
O gestor, que possui MBA em Gestão da Saúde, 

observa os últimos dez anos com um sentimento de 
dever cumprido, apesar das adversidades. “O País 
passou por diversas mudanças e dificuldades, e a 
saúde sofreu ainda mais em virtude da escassez de 
recursos, o que exigiu muita competência, dedicação 
e criatividade de todos os gestores do setor.”
Silva também atua como secretário geral da Associa-

ção Comercial Industrial e de Serviços de Montes Cla-
ros (ACI) e como presidente do Conselho Fiscal do Con-
selho de Segurança Pública de 
Montes Claros (CONSEP).
O gestor afirma com segu-

rança que todos os desafios 
enfrentados nos últimos 
anos se tornam pequenos 
diante da pandemia da Co-
vid-19. Ele acredita que, 
infelizmente, essa realidade 
trouxe situações nunca an-
tes vistas no setor. “Foi di-
fícil manter o hospital fun-
cionando plenamente, mas 
apesar das dificuldades, conseguimos melhorar con-
tinuamente nossa qualidade assistencial e manter a 
satisfação dos colaboradores e clientes.”
Segundo Silva, o aumento desenfreado nos preços 

de materiais utilizados, a queda drástica das recei-
tas, o crescimento de inadimplências, e o afasta-
mento de médicos e colaboradores contaminados, 
criaram uma "realidade delicada e extremamente 
difícil de lidar."
Aos poucos, os desafios foram sendo superados e 

grandes conquistas vieram, como a folha de paga-
mento mantida em dia, o investimento em treinamen-
to e aperfeiçoamento dos colaboradores para um me-
lhor atendimento e otimização do parque tecnológico.
“Promovemos centenas de melhorias estruturais 

Espero que o setor da 
saúde consiga construir 
um cenário melhor do 

que o atual, que seja mais 
humanizado, tecnológico, 

eficiente e de alta 
qualidade.

PROJETOS

FUTURO

que proporcionaram mais humanização e dignidade 
aos nossos pacientes, possibilitando uma melhora do 
padrão de qualidade e até nas condições de trabalho 
para nossos profissionais.”

A última década também foi marcada por gran-
des projetos da Santa Casa Montes Claros. Um dos 
destaques fica a cargo do Painel de Gestão à Vista, 
uma ferramenta que atualiza, de forma dinâmica, 
informações importantes para assistência e admi-
nistração dos leitos da unidade de internação.
“Através dessa ferramenta, estamos evidenciando 

para outros hospitais a importância do uso da tecnolo-
gia em todos os processos hos-
pitalares. É necessário investir 
em soluções que beneficiem e 
otimizem a gestão da saúde.”
A Instituição também imple-

mentou o programa “Pratique 
o Bem, o Resto Vem”, em que 
estabeleceram -se os mesmos 
padrões de hotelaria que tem 
pacientes particulares para 
todos os pacientes vindos do 
SUS, buscando a humaniza-
ção do paciente.

Para a próxima década, Silva possui altas ex-
pectativas. “Espero que o setor da saúde consiga 
construir um cenário melhor do que o atual, que 
seja mais humanizado, tecnológico, eficiente e 
de alta qualidade.”
O gestor ainda espera que, por consequência da 

pandemia, o Brasil veja melhorias nas políticas pú-
blicas da área da saúde, sendo reconhecida de fato 
como uma prioridade.
“Vou me esforçar ao máximo para contribuir com 

essa evolução. Estarei presente nas esferas municiais, 
estaduais e federais para buscar recursos e, assim,  
conseguirmos fazer a saúde brasileira ainda melhor.”
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“É impossível dissociar minha trajetória pessoal 
das conquistas e desafios do Hospital Moinhos 
de Vento”. Essas são as palavras de Mohamed 

Parrini, superintendente executivo da Instituição. “Sou gra-
to por estar à frente dessa instituição nos últimos dez anos, 
que foram de consolidação do seu posicionamento, com uma 
postura bastante audaciosa no setor.”
Dentre as conquistas de destaque do executivo no coman-

do do Hospital, está a consolidação como o único brasileiro 
afiliado à Johns Hopkins Medicine International e o re-
conhecimento como um dos seis de excelência do Brasil, 
segundo o Ministério da Saúde. Também foi considerado, 
pelo ranking da revista Newsweek, o segundo melhor hos-
pital do Brasil. A avaliação da publicação norte-americana 
possui apenas 2 brasileiros entre os 100 melhores do mun-
do — o Moinhos de Vento é um deles. Pelo ranking da 
América Economía Intelligence, também é o segundo do 
país e o sexto melhor da América Latina. E em 2020, obte-
ve a sétima acreditação pela JCI, a mais importante consul-
toria de acreditação hospitalar do mundo.  
A chave do sucesso da Instituição no setor, segundo Moha-

med, está intimamente ligada aos investimentos realizados 
em três diretrizes do Hospital: ensino, medicina de excelên-
cia e pesquisa. “Na última década, entregamos a Faculdade 
de Ciências da Saúde, o novo Centro de Oncologia, a nova 
Emergência Pediátrica, o Centro de Fertilidade, o Laborató-
rio de Patologia e Genética e o Instituto de Pesquisa.”
O gestor também ressalta os investimentos em infraes-

trutura que o Hospital tem feito para fora de Porto Ale-
gre (RS). “Começamos com a inauguração do primeiro 
HUB da Saúde, em Canoas, que concentra serviços de 
média e baixa complexidade, numa rede de centros de 
cuidado de saúde e bem-estar que serão inaugurados ao 
longo dos próximos quatro anos.”
Em 2020, frente à pandemia do novo coronavírus, o su-

perintendente ressalta que manteve os planos de expansão 
e ainda colocou em prática ações no combate à pandemia. 
“Fomos destaque tanto pelos desfechos com altos ín-

dices de recuperação e baixa mortalidade dos nossos 
pacientes quanto pelas pesquisas desenvolvidas e pelo 
suporte à rede pública, por meio do PROADI-SUS, com 
projetos que reduziram o tempo de internação e a mor-
talidade em UTIs de diversas cidades do Brasil.”
Sobre a conquista do prêmio, Mohamed credita a ho-

menagem a toda a equipe do Hospital. “Eu sou apenas 
o representante de mais de cinco mil profissionais que 
trabalham arduamente, todos os dias, cuidando de vi-
das. Para eles, o meu muito obrigado.”

MOHAMED PARRINI
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O  presidente da Unimed Participações (SP) e pre-
sidente da Unimed Federação (RS), Nilson Luiz 
May, dedica como a principal conquista de sua 

carreira a participação na criação do Sistema Unimed, há 
cinquenta anos. “Juntamente com os demais companhei-
ros dirigentes, pude contribuir para o crescimento contí-
nuo do cooperativismo médico na área da saúde."
Para os próximos anos, o desafio do executivo é con-

tribuir na consolidação da Cooperativa como empresa, 
modernizando sua estrutura hospitalar e de serviços. 
“Queremos ter uma visão corporativa e mercadológica, 
mas sem perder sua essência cooperativa, de gerar ren-
da para os 116 mil médicos cooperados das 345 Uni-
meds do País, e servir cada vez melhor sua comunidade 
de 17 milhões de beneficiários espalhados por todos os 
municípios brasileiros.”
May acredita em uma evolução tecnológica na Medicina 

para os próximos anos. “O uso da telemedicina facilitará 
o acesso à informação de saúde, com ampliação da troca 
de informações e melhor qualidade no atendimento de 
clientes, além de redução dos custos.”

NILSON LUIZ MAY

O presidente executivo do Sindicato da Indús-
tria de Produtos Farmacêuticos (Sindus-
farma), Nelson Mussolini, possui 43 anos 

de atuação na indústria farmacêutica. Entre as suas 
principais conquistas obtidas nos últimos anos desta-
ca-se o crescimento do Sindicato.
A entidade atuou de forma relevante na saúde bra-

sileira por meio da Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), na Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS (CONITEC). “Nós auxiliamos a 
incorporação de novos medicamentos e tecnologias 
que estão contribuindo – e contribuirão ainda mais 
nos próximos anos - para proporcionar mais saúde e 
qualidade de vida aos brasileiros.”
  Mussolini acredita que haverá uma grande evolução na 

saúde, graças aos novos medicamentos e terapias avan-
çadas. “Minha expectativa é que, nos próximos dez anos, 
contribuiremos ainda mais para a aumento da qualidade 
de vida da população, pois continuaremos entregando à 
sociedade aquilo que ela espera de nós, a exemplo do que 
já estamos fazendo nos dias de hoje, no caso das vacinas 
contra o novo coronavirus.”

NELSON MUSSOLINI
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NÍSIA TRINDADE LIMA

Primeira mulher eleita presidente na história da 
Fiocruz, Nísia Trindade Lima é doutora em So-
ciologia e servidora da Fundação desde 1987. 

Em 2015, recebeu o prêmio Nise da Silveira, na catego-
ria mulher cientista, pela Secretaria Especial de Políti-
cas para as Mulheres da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Nísia é integrante da Zika Alliance Network desde 

2018, consórcio de pesquisa multinacional e multidisci-
plinar formado por 54 parceiros em todo o mundo. Re-
centemente, assumiu a copresidência da Rede de Saúde 
para Todos da UNSDSN (United Nations Sustainable 
Development Solutions) e a copresidência do Grupo Di-
retor de Recuperação Econômica para aconselhar sobre 
o desenvolvimento de um Roteiro de Pesquisa das Na-
ções Unidas para a Recuperação Covid-19. 
Para Nísia, presidir a Fiocruz em tempos de crises 

sanitárias tem sido um desafio. “Estar nessa posição 
implica ampliar o nosso compromisso com a socieda-
de e atualizar a missão desta casa, que há 120 anos 
dedica-se à ciência, à saúde, à educação e à promoção 
da equidade.”
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OGARI PACHECO
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O empresário Ogari de Castro Pacheco é uma 
das grandes personalidades da saúde bra-
sileira. O médico foi um dos fundadores do 

Cristália, um complexo industrial Farmacêutico, Far-
moquímico, Biotecnológico e de Pesquisa, Desenvol-
vimento e Inovação, em 1972.
As primeiras inovações marcantes do projeto vie-

ram quatro anos depois, quando o Cristália passou 
a produzir o haloperidol, tirando o monopólio das 
mãos de uma multinacional e reduzindo seu preço. 
Com mais de 49 anos de existência, o Cristália pro-

duz aproximadamente 60% dos Insumos Farmacêu-
ticos Ativos (IFAs) utilizados em seus medicamen-
tos, enquanto outras empresas brasileiras importam 
90% dos mesmos.
“Quem pretende ter IFAs 

modernos deve ser capaz de 
produzi-los. Sei que nenhu-
ma empresa do mundo possui 
100% de abastecimento pró-
prio, mas queremos chegar o 
mais próximo dessa marca”, 
afirma Pacheco.
Pacheco e o Cristália foca-

ram grande parte de seus 
esforços na produção desses 
insumos, como o primeiro 
hormônio do crescimento 
humano biossimilar do País, 
a somatropina, que abastece 
toda demanda nacional sem a necessidade de se utili-
zar um medicamento importado. 
Segundo Pacheco, o Brasil tem grande capaci-

dade de inovação e pode se destacar em diversos 
pontos, inclusive com relação aos IFAs. “O Bra-
sil tem uma massa produzida muito grande, mas 
sempre produz mais do mesmo. Para conseguir 
fabricar medicamentos inovadores, precisamos ter 
pesquisadores devidamente capacitados, estimula-
dos e voltados à inovação.”
Além disso, o Cristália investe grande parte de seus 

esforços em anestésicos e narcoanalgésicos, se tornan-
do responsável pelo abastecimento de 95% dos hospi-
tais brasileiros. Atualmente, a empresa figura entre 

Convivemos com uma 
transição extremamente 

vigorosa, importante e sem 
precedentes que envolve 
desde a telemedicina e 
telessaúde, bem como 

métodos absurdamente 
revolucionários no

campo da biotecnologia.

os maiores produtos de anestésicos da América Latina.
Ao longo de sua carreira, o médico formado pela Uni-

versidade de São Paulo percebeu o peso de sua profis-
são e o quanto poderia beneficiar pessoas ao redor do 
país. Ogari acredita que é sua responsabilidade devol-
ver para a sociedade o que dela recebeu, e consegue 
isso através da  Medicina.
“Eu recebi uma formação completa em escolas e 

universidades públicas de alto padrão. Nada é mais 
justo do que eu devolver para a sociedade o que dela 
recebi e tenho esse objetivo desde minha graduação” 
diz Pacheco.
E não foi apenas nesse ponto que o setor acadêmico foi 

importante para a vida de Pacheco e do Cristália. Para 
conseguir uma trajetória de 
sucesso na área de pesquisa e 
inovação, o líder acredita que 
a interação com universidades 
foi de grande valor.
“O relacionamento entre a in-

dústria e a academia sempre foi 
muito restrito. Então criamos 
um conselho científico que 
visa promover a interação com 
faculdades e entidades pesqui-
sa. Isso resultou em inúmeras 
parcerias”, segundo Pacheco.
Esse conselho busca captar 

novas ideias e projetos e já re-
sultou em mais de 50 parce-

rias com instituições de pesquisa, universidades, agên-
cias de fomento, profissionais de saúde, entre outros.
Para os próximos dez anos, Pacheco acredita que 

a saúde se elevará a patamares muito acima dos que 
conhecemos hoje. “Convivemos com uma transição 
extremamente vigorosa, importante e sem prece-
dentes que envolve desde a telemedicina e telessaúde, 
bem como métodos absurdamente revolucionários no 
campo da biotecnologia.”
O médico acredita que esses pontos, aliados a um 

uso mais difundido e preciso de Inteligência Artifi-
cial (IA), trarão mudanças grandiosas. “Até o final 
da próxima década, a humanidade não será mais a 
mesma", finaliza Pacheco.



120                      | | JUNHO.2021

Relembrando os desafios da última década, Ores-
tes Pullin, ex-presidente da Unimed do Brasil, 
pontua a “integração das cooperativas para pro-

mover assistência à saúde dos nossos 18 milhões de clien-
tes da forma mais adequada, com o comprometimento de 
nossos médicos cooperados e estruturas, próprias e con-
tratadas, por 84% do território nacional”.
Sobre o que esperar para a próxima década, Pullin reve-

la uma percepção otimista. “Devemos avançar mais com 
melhorias nas tecnologias de comunicação e no uso de 
informações, inteligência artificial e uso de dados clínicos 
nos processos assistenciais.”
Pullin também ressalta o aumento de modelos assisten-

ciais com foco na atenção primaria à saúde no setor pri-
vado. “Vejo mudanças muito significativas no mercado de 
trabalho do médico e de todos os profissionais da saúde, 
com novos modelos de remuneração baseados em resul-
tados no bem-estar das pessoas”, salienta.
Com relação à economia da saúde, Pullin acredita 

que “os setores público e privado foram se aproxi-
mando para maior inserção das pessoas, com melho-
res práticas da saúde.”

Omar Abujamra Junior acaba de ser eleito, em 
março de 2021, presidente da Unimed do Bra-
sil. Mas sua trajetória na saúde traz 40 anos de 

experiência, exercendo liderança às entidades médicas, 
como Associação Paulista de Medicina – da qual é dele-
gado na região de Botucatu –, do Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo e, especialmente, do 
Sistema Unimed. 
Presidiu a Unimed Botucatu e a Intrafederativa Centro-

-Oeste Paulista e, desde 2018, estava à frente da Federa-
ção das Unimeds do Estado de São Paulo (Fesp).
Segundo Abujamra Junior, essa longa vivência no co-

operativismo médico o levou para o seu desafio atual: 
presidência da Unimed do Brasil. “Vamos trabalhar, 
de forma integrada com as nossas empresas nacionais 
para fortalecer a marca e expandir a participação de 
mercado, trazendo inovações sem abrir mão da nossa 
cultura de cooperação.
Sobre o prêmio, o gestor diz: “Ser eleito entre os 100 

Mais Influentes certamente aumenta, em muito, nossa 
responsabilidade – missão esta que aceitamos com hu-
mildade e determinação.”

ORESTES PULLINOMAR ABUJAMRA 
JÚNIOR
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PAULA FIORENTINI

Ao longo dos últimos anos, a arquiteta Paula Fio-
rentini trabalhou com maestria a fim de incluir 
a redução de custos da operação sem perder a 

qualidade. "Nosso propósito sempre foi e será salvar vi-
das e melhorar a experiência do paciente, mas também 
avaliar o lado das instituições de Saúde", ressalta.
"É desafiador diminuir custos sem perder a qualidade, mas 

me orgulho em dizer que a Fiorentini faz isso", salienta.
Ao longo de sua trajetória, o escritório acumula mais 

de 600 projetos no setor da saúde. Entre eles estão 
Hospital Mãe de Deus, Hospital do Câncer de Barre-
tos, Grupo Hapvida, Hospital Albert Einstein e Novo 
Hospital Sabará.
Em 2020, Paula assinou, entre vário projetos, o Hos-

pital Materno Infantil da Unimed Fortaleza. Segundo a 
arquiteta, “esse projeto oferece uma experiência comple-
tamente diferenciada com foco no paciente. Ele dá o su-
porte para que os profissionais realizem um atendimento 
agilizado, acolhedor, humano e resolutivo.”

Com mais de 20 anos de experiência liderando 
organizações na área da saúde, Paulo Vas-
concellos Bastian ingressou no Hospital Ale-

mão Oswaldo Cruz em 2006 e, desde então, atuou em 
diversas frentes estratégicas, tornando-se diretor-
-presidente ao final de 2013. 
Sob sua gestão, foi consolidado o planejamento estraté-

gico 2015-2020 e o processo de expansão do HAOC em 
três pilares : Saúde Privada, Inovação, Pesquisa e Educa-
ção e a Responsabilidade Social; além da criação do Insti-
tuto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
“Crescemos mais de 150 mil m², abrimos novas unida-

des e passamos a totalizar 805 leitos de internação e UTI 
para os setores público e privado”, explica.
Sua gestão também foi marcada pela inauguração do 

Centro de Inovação e Educação em Saúde e do Centro 
Internacional de Pesquisa. 
Bastian acredita que o futuro está na tecnologia, uma vez 

que a pandemia da Covid-19 “quebrou barreiras e promo-
veu a adoção da telemedicina, incrementou o incentivo à 
pesquisa com aplicabilidade prática e estimulou a busca de 
soluções inovadoras. 

PAULO VASCONCELLOS 
BASTIAN
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Hoje, a Associação Brasileira da Indústria de 
Dispositivos Médicos (Abimo) é uma das en-
tidades mais respeitadas do setor. Muito des-

se reconhecimento se deve ao trabalho árduo de Paulo 
Fraccaro, superintendente da Associação.
“Desenvolvemos um plano de trabalho focado em 

oferecer informações relevantes e confiáveis para 
nossos associados, para a mídia brasileira e para os 
diferentes setores governamentais nas esferas Mu-
nicipais, Estaduais e Federal.”
Sobre o que esperar para a próxima década, Frac-

caro acredita que “o fortalecimento da indústria 
brasileira de dispositivos médicos será consolida-
do através de uma real política industrial, trazendo 
inovações e tornando-a competitiva não só no mer-
cado brasileiro, mas também internacionalmente”.
Para tanto, Fraccaro defende a necessidade de uma 

reforma tributária que “não penalize quem fabrica 
no Brasil, mais que traga a tão esperada isonomia 
aos produtos brasileiros, quando comparados com 
os produtos importados.”

PAULO HENRIQUE 
FRACCARO

O segundo de quatro filhos homens de um ca-
sal de imigrantes libaneses, Paulo Chapchap 
nasceu e cresceu em São Paulo. Muito an-

tes de cogitar carreira no amplo universo da Saúde, o 
gosto pelos estudos veio cedo e por iniciativa própria. 
“Sempre gostei muito de ler. A maior parte das minhas 
horas não trabalhadas são dedicadas à leitura", conta.
De família formada por engenheiros civis, Chap-

chap pretendia seguir a tradição e se formar en-
genheiro pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie, 
mas acabou por prestar Medicina na Universidade 
de São Paulo. “Existia uma convenção de que pre-
cisávamos fazer Mackenzie, meu irmão mais velho 
sequer chegou a prestar a Politécnica (USP).”
Até o início de 2021, Paulo Chapchap comandou 

o Hospital Sírio-Libanês. Atualmente, Chapchap é 
presidente do Conselho de Administração do Ins-
tituto Todos pela Saúde e membro do Conselho 
Consultivo da Unieduk, além de ser coordenador 
do Grupo de Transplante do HSL e presidente do 
Conselho e Pró-Reitor dos Cursos Stricto sensu do 
Instituto de Ensino e Pesquisa do Sírio-Libanês.

PAULO CHAPCHAP
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PAULO HOFF

Natural de Paranavaí (PR), Paulo Hoff foi um 
dos protagonistas para a consolidação e cres-
cimento do Instituto do Câncer do Estado de 

São Paulo, do Hospital das Clínicas e da Faculdade de 
Medicina da USP.
Além disso, o médico tem trabalhado estrategica-

mente na expansão da atuação da Oncologia D'Or, 
onde atua como presidente. “Nosso esforço tem sido 
na direção de disseminar e melhorar o tratamento do 
câncer no Brasil e fazer com que as melhores práticas 
cheguem a todos os pacientes.”
Com relação ao reconhecimento do prêmio 100 Mais 

Influentes da Saúde da Década, Hoff revela que se sente 
honrado. “O Brasil é um país continental, com mais de 
600 mil médicos e profissionais de saúde, então, ser con-
siderado um dos mais influentes é uma grande honraria.”
Dentre as expectativas de Hoff para a próxima década 

estão: a ampliação da atuação dos serviços do SUS e o 
surgimento de novas redes de atendimento suplemen-
tar. “Espero que tanto o serviço público quanto o priva-
do atuem de maneira firme e harmônica para garantir 
o acesso aos programas de saúde eficientes, que possam 
levar a uma melhor qualidade de vida dos brasileiros.”
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PAULO MAGNUS
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Paulo Magnus construiu um legado na 
saúde pautado pela inovação no setor 
brasileiro. Presidente e fundador da MV, 

o empresário também é conselheiro do Grupo 
de Líderes Empresariais de Pernambuco (LIDE 
PE) e da Confederação das Misericórdias do 
Brasil (CMB).
Magnus lidera uma equipe de mais de 1,5 mil 

colaboradores com um propósito bem definido: 
levar a transformação digital da saúde para to-
dos os cantos do Brasil. 
Apoiada nessa missão nos últimos 34 anos, a MV 

lançou diversas ferramentas, como a SOUL MV, 
plataforma que reúne um con-
junto de soluções para diversas 
instituições de saúde, tanto pú-
blicas quanto privadas.
Destaca-se também o Pron-

tuário Eletrônico do Paciente 
(PEP), eleito seis vezes conse-
cutivas como PEP da Améri-
ca Latina, segundo o instituto 
norte-americano KLAS.
Magnus e sua equipe traba-

lham incansavelmente para 
assegurar que todas as infor-
mações sobre o paciente possam caber na palma 
da mão dos profissionais de saúde. O aplicativo 
Medic MV, por exemplo, permite o acesso de da-
dos em tempo real sobre os pacientes através de 
celulares, tablets e smartwatches.
Quando o foco é medicina diagnóstica, a ope-

ração inteligente nos centros de diagnóstico por 
imagem é garantida pela plataforma VIVACE 
MV, consolidada em 2017. Essa tecnologia pro-
porciona aumento na produtividade do radio-
logista e maximiza a capacidade de emissão de 
laudos médicos.
Já no último ano, Magnus não mediu esforços 

para colocar a tecnologia e a ciência no combate 
à Covid-19. “A pandemia reforçou a necessida-
de da telemedicina, por exemplo. Diante disso, 
a MV cedeu a licença de uso da nossa principal 
solução para 30 hospitais públicos, além de parte 

É assim que mantemos 
nossa liderança: olhando 
para o futuro e ajudando 
nossos clientes a terem 

uma visão voltada para a 
inovação.

da manutenção e hospedagem de dados gratuita 
na nuvem da Oracle.”
Também em 2020, a MV lançou o Command 

Center MV, serviço baseado em tecnologias ro-
botizadas, sistemas de alerta, equipes multidis-
ciplinares e análises preditivas. “Essa solução 
possui uma central que atua em tempo real para 
monitorar e manter a excelência em produtivi-
dade, assistência e economia nas instituições de 
saúde”, explica..
Segundo Magnus, esse é o suporte inteligente e 

estratégico que leva hospitais e demais serviços a 
outro patamar, proporcionando a otimização ope-

racional e alcance de alta 
performance. “É assim que 
mantemos nossa lideran-
ça: olhando para o futuro 
e ajudando nossos clientes 
a terem uma visão voltada 
para a inovação.”
Ainda sobre as conquistas 

nesses últimos dez anos, 
Magnus ressalta também o 
orgulho de ser a tecnologia 
do primeiro hospital digi-
tal da América Latina, na 

Unimed Recife. 
Sobre as perspectivas para a próxima década, 

Magnus acredita que teremos uma forte consolida-
ção da saúde digital. “A tecnologia será responsável 
pelo aumento da expectativa de vida das pessoas e 
também irá aproximar, cada vez mais, os profissio-
nais e os usuários de todo o sistema de saúde.”
Mesmo vislumbrando um cenário digital e 

integrado para o setor, Magnus reconhece que 
ainda é necessário muito investimento, porém 
trata-se de um caminho sem volta. “Não há ou-
tro processo a não ser apostar nos avanços que a 
tecnologia oferece.”
Sobre estar mais uma vez na lista dos 100 Mais 

Influentes, Magnus se sente incentivado. “É esse 
tipo de reconhecimento que me motiva a continu-
ar trabalhando para a transformação digital da 
saúde do Brasil.”
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Presidente da Dasa, Pedro de Godoy Bueno é um 
dos grandes nomes da liderança jovem no setor. 
O executivo é fundador e Managing Partner da 

DNA Capital, fundo de private equity focado em Heal-
thcare, e membro do conselho da Rede Ímpar.
Começou sua carreira em bancos de investimento, 

com passagem em dois anos no BTG Pactual, atuan-
do em diversas transações de fusão e aquisição. Em 
2012, Bueno participou da venda da companhia para a 
UnitedHealth Group, na época, o maior investimento 
realizado por uma empresa americana no Brasil. Um 
ano depois, Bueno fundou a DNA Capital e, em 2015, 
assumiu o cargo de presidente da Dasa. 
Em 2020, o executivo esteve à frente da estratégia de 

expandir as expansões da Dasa, que adquiriu o Gru-
po Leforte, em São Paulo; Hospital São Domingos, no 
Amazonas; o grupo Exame de análises clínicas, no Rio 
Grande do Sul; e o Instituto de Hematologia de São 
José do Rio Preto (Hemat), no interior de São Paulo. 

PEDRO DE GODOY 
BUENO

Graduado em Economia pelo IBMEC-RJ e 
com especialização no Programa de Li-
derança Executiva da Harvard Business 

School, Paulo Junqueira Moll iniciou sua trajetória 
na Rede D’Or em 2000. Naquela época, Moll era 
estagiário no Hospital Barra D'Or.
Pavimentou sua trajetória ao trabalhar em diver-

sos setores da estrutura administrativa do Grupo. 
Em 2010, tornou-se diretor estatutário, sendo res-
ponsável pelas áreas financeira, de operações e de 
novos negócios, passando também a integrar o Con-
selho de Administração.
Moll chegou à vice-presidência do Grupo em 2014 

e, em 2017, foi nomeado vice-presidente executivo 
já como parte de um planejamento sucessório para 
assumir a posição de CEO em 2020. Desde março 
de 2018 faz parte do Conselho da Associação Na-
cional dos Hospitais Privados (Anahp).

PAULO JUNQUEIRA 
MOLL 
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PEDRO SILBER

Há quase quatro décadas no setor de 
construção, Pedro Silber é uma das re-
ferências no campo da Engenharia e In-

fraestrutura Hospitalar. O engenheiro civil pela 
UFRGS dá continuidade a história concebida por 
ser avô, o também engenheiro Ruy Tedesco, que 
deu vida a empresa que carrega seu sobrenome. 
A empresa possui mais de 70 anos de trajetória 

com obras nos segmentos industriais, edificações 
e de infraestrutura, com forte atuação na Saúde. 
“A partir de um movimento gerado por uma ação 
estratégica, iniciamos um trabalho de posiciona-
mento na Saúde, utilizando a experiência e credi-
bilidade acumulada pela Tedesco, aliado ao suporte 
tecnológico e dos sistemas de engenharia e gestão 
do nosso acionista Grupo HTB.”
Com essas ferramentas, Silber iniciou um trabalho 

que vem acumulando boas práticas, pautadas em 
transparência e no relacionamento os clientes. Nes-
te rol destacam-se trabalhos realizados e em anda-
mento no Hospital Moinhos de Vento, AESC – Sis-
tema Mãe de Deus, PUCRS (INSCER - Instituto do 
Cérebro), Santa Casa de Misericórdia de Porto Ale-
gre, Hospital Nora Teixeira, Hospital Dom Vicente 
Scherer, Unimed Concórdia, Unimed Porto Alegre, 
AACD Porto Alegre e Hospital Tacchini.
“Para todos esses projetos, contamos com uma equipe 

muito engajada, o que nos fez pela segunda vez, como 
Grupo, sermos reconhecidos com o selo GPTW.”
Além disso, o engenheiro liderou a utilização de 

diversas ferramentas de gestão e tecnologia para 
suporte em obras. “Aplicamos o QR-Code para 
acesso aos projetos em obras, o processo de check 
list por app, para controle de diversos processos, 
bem como um RPA (Robotic Process Automation).”
Para o futuro, Silber observa um setor com pro-

fundas mudanças. “Além das consequências dei-
xadas pela Covid-19, grandes fusões, aquisições e 
novos modelos surgem em um mundo mais fluido 
e leve nas decisões. O atual contexto com a pande-
mia e seus reflexos nos negócios não ficarão fáceis, 
ou seja, teremos que ser melhores e cada vez mais 
abertos a ideias e conceitos disruptivos.”
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Natural de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul 
(RS), Pedro Westphalen se graduou em Me-
dicina e construiu uma carreira nas áreas da 

Saúde e Política. Em 2002, foi eleito deputado estadual 
pelo RS e exerceu a função durante quatro mandatos. 
Atualmente, Westphalen exerce seu primeiro mandato 
na Câmara Federal, depois de ser eleito por mais de 97 
mil pessoas em 2018.
Westphalen passou por diversos cargos, dentre eles 

como presidente da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul; presidente da Comissão de Saúde e 
Meio Ambiente na Assembleia Legislativa; secretá-
rio Estadual da Ciência e Tecnologia e secretário dos 
Transportes do Rio Grande do Sul.
Além de deputado federal, Westphalen também é 

vice-presidente da Confederação Nacional de Saúde; 
presidente da Frente Parlamentar de Imunização da 
Câmara dos Deputados e membro titular da Comissão 
Externa de Ações para o Combate ao Coronavírus.
Em 2021, Westphalen criou o Grupo de Trabalho 

“Organização Federativa no Combate à Pandemia”, 
para acompanhar e apoiar a vacinação contra a Co-
vid-19 em todo o Brasil.

PEDRO WESTPHALEN

Vice-presidente do Sindicato Nacional das Em-
presas de Odontologia de Grupo – SINOG, 
Reinaldo Camargo Scheibe teve uma mar-

cante atuação como presidente da Associação Brasi-
leira de Planos de Saúde (Abramge), mandato que se 
estendeu até o começo de 2021.
Na Associação, Scheibe promoveu melhorias, profis-

sionalização e modernização do Sistema Abramge/Si-
namge/Sinog e da Universidade Corporativa Abram-
ge, ampliando a difusão do conhecimento para o setor. 
Scheibe confessa sentir orgulho da evolução que a 

Abramge conquistou nesses últimos anos. “É uma en-
tidade relevante, com seus 55 anos de reconhecimento 
nacional, e até mesmo internacional, como na Alami 
– Associação Latino-Americana dos Sistemas Priva-
dos de Saúde, entidade da qual tive a honra de presidir 
por duas vezes, sendo uma delas durante esta última 
década, sempre defendendo a participação da iniciativa 
privada, seu crescimento e a melhoria da atenção aos 
nossos beneficiários.”

REINALDO DE 
CAMARGO SCHEIBE 
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RENATO CARVALHO 
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Ao longo dos últimos 10 anos, Renato Carva-
lho liderou duas grandes empresas da área 
da saúde: Philips e Novartis Brasil, esta úl-

tima onde atua como CEO desde 2019. “Nestes dois 
ciclos pude aprender e colaborar com o desenvolvi-
mento da saúde no Brasil. Há ainda muito a caminhar 
e continuarei trabalhando para impactar positiva-
mente os pacientes e o setor de saúde em nosso país.”
Na Novartis Brasil, Carvalho tem focado seus es-

forços para o maior acesso das áreas terapêuticas 
do grupo no sistema público, mantendo a eficácia 
junto ao sistema suplementar. Além disso, tem tido 
protagonismo no avanço de terapias avançadas em 
nosso país, tendo lançado as primeiras terapias 
gênicas no Brasil. “Reimaginar a medicina passa 
fundamentalmente pelo amplo acesso de nossas te-
rapias, bem como o avanço da 
inovação e medicina de preci-
são. Nossa equipe tem lidera-
do esforços nesta área e sou 
muito grato por nossos avan-
ços”, explica o executivo.
Antes da Novartis, Carvalho 

atuou por oito anos na Philips, 
terminando sua jornada como 
CEO Brasil. Em sua trajetó-
ria participou ativamente no avanço do segmento 
de diagnóstico e da digitalização da saúde. “Tive a 
oportunidade de contribuir com importantes proje-
tos na digitalização da saúde em nosso país. Entre 
outros, consolidamos a importância do prontuário 
médico eletrônico no setor privado, avançando na 
geração de dados para mais de mil clínicas e hos-
pitais, além de implementar o primeiro sistema de 
digitalização de análises patológicas na América 
Latina”. Renato atuou também na primeira Parceria 
Público Privada de diagnóstico de imagem do país, 
tendo participado da criação da Rede Brasileira de 
Diagnóstico junto ao governo do Estado da Bahia. 
Outro marco de sua carreira foi como Presidente 
do Conselho da ABIMED – Associação Brasileira 
da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para 
Saúde, entre 2018 e 2019. Nessa função, coliderou 

Tive a oportunidade 
de contribuir com 

importantes projetos na 
digitalização da saúde em 

nosso país.

a implementação e consolidação de importantes 
processos, como governança corporativa, código de 
ética e programas de compliance.
Para Carvalho, a pandemia da Covid-19 fez com 

que toda a sociedade entendesse o papel fundamen-
tal e a relevância do setor de saúde no contexto 
macro e microeconômico. “Estamos enfrentando a 
maior crise de nossas gerações, mas por meio do 
diálogo e cocriação, todo o setor se uniu em busca 
do melhor para a sociedade. Acredito que teremos 
aprendizados muito importantes pós-crise e espero 
que possamos avançar mais rapidamente em alguns 
gargalos estruturais”. 
Após uma década de trabalhos bem-sucedidos no 

setor da saúde, Carvalho mira nas grandes opor-
tunidades para os próximos anos. “A transforma-

ção digital baseada em dados 
nos coloca no epicentro de 
uma mudança extremamen-
te inspiradora. Somos persis-
tentes e incansáveis na busca 
por soluções que impactem de 
maneira positiva as necessida-
des e a jornada dos pacientes”. 
Com isso, no início deste ano 
a farmacêutica trouxe para o 

Brasil a Novartis Biome, um hub de inovação que 
atua como um catalisador de empresas de tecnolo-
gia no setor de saúde. O objetivo é inovar, conectar 
e integrar diferentes elos do ecossistema de saúde 
em nosso país.  
Renato defende que, para atingir o melhor resulta-

do e avanço da saúde no Brasil, é fundamental que 
todos os segmentos continuem a dialogar e traba-
lhar de forma mais integrada, algo que a pandemia 
nos ensinou a acelerar. “Minha ambição é continu-
ar impulsionando a melhora no sistema de saúde 
nacional. É imprescindível que todos trabalhem de 
forma conjunta e mais integrada, diminuindo a as-
simetria de informação entre os diversos players e 
buscando uma medicina de valor para pacientes e 
profissionais da saúde. Temos uma grande oportu-
nidade à frente”, finaliza o executivo.
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RENATO LOURES
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Único de Saúde (SUS). Durante a pandemia da 
Covid-19, o Hospital direcionou uma série de 
apartamentos e leitos de UTI em isolamento 
exclusivamente para o SUS. 
Além da gestão na Santa Casa, Loures liderou 

as reformulações do Plasc, operadora de saúde 
da Instituição. “Nestes dez anos, foram criados 
o Espaço Clínico com duas unidades em Juiz de 
Fora; e as Clínicas da Saúde, com atendimento 
de psicologia, nutrição, fonoaudiologia, de Clí-
nica de Fisioterapia, serviços exclusivos para 
atender clientes Plasc, que fazem parte do pro-
jeto de verticalização da operadora.”  
Outra importante atuação de Loures refere-

-se à Educação. Foi 
professor de pediatria 
na UFJF e, mesmo 
aposentado, ensina em 
outro local: na própria 
Santa Casa. “Aqui te-
mos residência e inter-
nato, então continuo 
dando aula e atendendo 
esses médicos jovens, 
mostrando a eles a 

grandiosidade e importância da profissão”.
Um dos planos para o futuro de Loures é tor-

nar a Santa Casa um hospital completamen-
te digital até 2023. Foram realizados grandes 
investimentos em aprimoramento de Recursos 
Humanos, inclusive com cursos de capacitação. 
“Temos a meta de tornar a Santa Casa de Mise-
ricórdia de Juiz de Fora um dos melhores hos-
pitais do Brasil.”
Loures almeja a verdadeira valorização do se-

tor filantrópico pelo trabalho que realiza e pela 
prestação de serviço ao SUS. “É urgente um re-
conhecimento do poder público da importância 
dos serviços prestados à sociedade brasileira, que 
correspondem a 50%  do atendimento hospitalar 
de média e 70% de alta complexidade ao SUS.” 

Nascido em Juiz de Fora (MG), Rena-
to Loures traz  49 anos de dedicação 
à Saúde. Formado em Medicina pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 
o gestor ocupa hoje a presidência da Santa Casa 
do município. 
Além desse posto, Loures foi representante 

da Sociedade Brasileira de Pediatria na reda-
ção do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
médico do INAMPS – Ministério da Saúde; 
chefe do Departamento de Pediatria da San-
ta Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, vice-
-diretor e diretor pro tempore da Faculdade de 
Medicina da UFJF.
Nos últimos dez anos, 

Loures construiu uma car-
reira ascendente na gestão 
da Santa Casa de Juiz de 
Fora. “Lidamos com o bai-
xo faturamento da Institui-
ção, além do sucateamento 
em nível de equipamento 
e infraestrutura. Mas con-
seguimos investir em me-
lhorias e, hoje, temos uma 
Instituição renovada, que presta serviços rele-
vantes, com uma gestão que tem objetivos cla-
ros e metas definidas.”
A Santa Casa de Juiz de Fora, atualmente, 

possui espaços modernizados que prezam pelo 
bem-estar e conforto dos usuários, valorizando 
também a sustentabilidade. “Destaco a instala-
ção do sistema de energia solar, em 2011, com 
capacidade para armazenar 66 mil litros de 
água quente, e a nova Hemodinâmica, uma das 
mais completas e modernas do país.”
Em 2020, sob a gestão de Loures foram inau-

gurados 30 novos leitos de UTI, que atualmen-
te são usados para pacientes com Covid-19. 
Ao todo, a Santa Casa de Juiz de Fora conta 

com 70% do atendimento dedicado ao Sistema 

Temos a meta de 
tornar a Santa Casa de 
Misericórdia de Juiz de 
Fora um dos melhores 

hospitais do Brasil.
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RICARDO VALENTIM
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São diversas conquistas e desafios que Ri-
cardo Valentim traz em sua história de 
mais de dez anos na Saúde. Diretor execu-

tivo  do Laboratório de Inovação Tecnológica em 
Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (LAIS/UFRN), Valentim também é con-
sultor do Departamento de Ciência e Tecnologia 
– DECIT; da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos – SCTIE; do Ministério da 
Saúde; e membro do Grupo de Pesquisa de Tele-
medicina, Tecnologias Educacionais e eHealth da 
Universidade de São Paulo (USP).
A criação do LAIS/UFRN é um marco em sua 

trajetória. O laboratório foi idealizado junto com 
pesquisadores do Brasil todo e de vários países do 
mundo. “Temos estudan-
tes que nós auxiliamos e, 
hoje, estão trabalhando 
na indústria da inovação 
em saúde em vários luga-
res e instituições.”
Tamanha dedicação de 

Valentim levou à inter-
nacionalização do LAIS. 
O projeto, que se iniciou 
em 2010, levou seis anos 
de trabalho até se conso-
lidar. “Isso evidencia que 
inovação, ciência e tec-
nologia na saúde não se 
consolidam do dia pra noite.”
Em 2016, Valentim foi convidado para palestrar 

no Harvard Brazil Conference. “Desse mo-
mento até 2021 nós viemos numa trajetória 
muito forte de internacionalização. Hoje, o 
LAIS atua em cooperação com universidades 
portuguesas, espanholas, e universidades e 
hospitais norte-americanos.”
Valentim também participou ativamente do desen-

volvimento de um ambiente virtual de aprendiza-
gem que permitisse escalonar formação na área de 

O LAIS produz educação 
na área de saúde, 

tecnologia, ciência e 
inovação. Isso tudo em um 

país que culturalmente 
tem dificuldade de 

entender que a educação 
é o maior agente de 

transformação social.

saúde, o AVASUS. “Hoje, o ambiente tem mais de 
um milhão de usuários, com mais de oito mil horas 
em oferta de cursos educacionais online para qua-
lificar os trabalhadores da saúde e a população em 
geral, com o objetivo de enfrentar crises sanitárias e 
promover resiliência", explica.
Outro destaque na carreira de Valentim foi o 

desenvolvimento do projeto RevELA, direciona-
do para o atendimento de pacientes com Esclero-
se Lateral Amiotrófica. Consolidado em 2018, o 
projeto permite a acessibilidade e a comunicação 
desses pacientes, além do desenvolvimento de tec-
nologias assistivas.
“Foi um desafio enorme convencer as autorida-

des do país na área da ciência e saúde a financiar 
o projeto, mas conseguimos”, 
comemora Valentim.
 Apesar das grandes conquis-

tas ao longo dos últimos dez 
anos, Valentim ressalta que o 
maior desafio de todos segue 
sendo o desenvolvimento da 
ciência e inovação no Brasil.  
“O LAIS produz educação 

na área de saúde, tecnolo-
gia, ciência e inovação. Isso 
tudo em um país que cultu-
ralmente tem dificuldade de 
entender que a educação é o 
maior agente de transforma-

ção social.
Para o professor, somente por meio da educação, 

alicerce basilar da sociedade, é possível produzir 
tecnologia, inovação e saúde e fazer com que o Bra-
sil alcance os players e passe a disputar tecnologia.” 
A partir do momento que a gente faz isso, o Brasil 
passa a produzir ativos sociais. Nós ainda precisa-
mos fazer muito mais do que fazemos hoje, mas o 
LAIS está no caminho certo,  já produziu muito e 
produzirá mais. E esse continuará sendo um desafio 
e uma conquista diária.”
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ROBERTO GODOY

Figura de destaque na indústria da saúde, Ro-
berto Godoy, General Manager Distribui-
ção LATAM & Centro América da Abbott, 

traz uma longa experiência no setor. 
Sua história é marcada pela trajetória em grandes 

empresas, como General Electric, Siemens, Guer-
bet, Carestream e AGFA, liderando operações em 
empresas Farmacêuticas, Tecnologia da Informa-
ção, IVD e de Dispositivos Médicos.
Com mais de 20 anos de atuação profissional, Go-

doy ressalta os desafios do setor. “Estamos lidando 
com algo que é essencial para a vida das pessoas: a 
saúde. O ano de 2020 nos deixou lições importan-
tes. A pandemia da Covid-19 demonstrou a fragi-
lidade dos sistemas de saúde e a extensão do nosso 
poder de protegê-los e melhorá-los.”
Desde o início da pandemia, Godoy tem participado 

ativamente em ações da Abbott focadas em tecnolo-
gias de teste a fim de expandir o acesso e comparti-
lhar recursos para ajudar na atual crise sanitária.
“Mesmo em um ambiente tão turbulento quanto o 

de hoje, nossas lideranças e colaboradores ao redor 
do mundo nos ajudaram a obter um crescimento 
consistente. A equipe de cientistas da Abbott tem 
trabalhado intensamente para desenvolver testes 
precisos para ajudar a combater a Covid-19, desde 
testes de laboratório em grande escala até testes 
rápidos”, explica.
Godoy ressalta ainda o potencial do País para os 

negócios da empresa. “O Brasil é extremamente 
importante para nós, tanto pelo potencial do mer-
cado para a geração de oportunidades atraentes e 
que contribuem para o crescimento a longo prazo 
da companhia, como pela solidez dos nossos negó-
cios e do nosso compromisso em investir continu-
amente no país”.
A divisão de diagnósticos, segundo Godoy, conti-

nuará crescendo no Brasil. A grande aposta está no        
portfólio de soluções, desde sistemas baseados em la-
boratório, até testes rápidos em pontos de atendimento. 
Frente à conquista do prêmio, Godoy credita o reco-

nhecimento aos mais de 2.600 colaboradores da em-
presa. “Nada disso seria possível sem a entrega diária 
de nossa equipe para oferecer soluções e atendimento 
de qualidade para toda população brasileira.”
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Atuando há 32 anos na Saúde, o CEO do Uni-
que Medical Center, Roberto Madid acompa-
nhou de perto as mudanças do mercado de 

saúde e, dentre elas, destaca a alteração da legislação 
que permitiu o acesso de capital estrangeiro no seg-
mento. “Adiciono ainda o processo de solidificação das 
verticalizações e a estruturação das redes de hospitais, 
com início da quebra de paradigma na forma de remu-
neração dos prestadores de saúde.”
Antes de ser convidado para liderar o Unique Me-

dical Center, Madid registrou importantes passagens 
em instituições de saúde, como na Santa Casa de Cam-
po Grande (MS). “Atuei como superintendente geral 
com a missão cumprida de fazer um “set turn around." 
Madid também exerceu o cargo de diretor-executivo 

no Hapvida, atuando na expansão de novas unidades e 
integração de operações adquiridas.
Sobre estar entre os 100 Mais Influentes, Madid 

acredita que o reconhecimento é fruto de "anos de em-
penho, de bons resultados e amor pelo o que faço". "É 
uma responsabilidade muito grande, pois são os pro-
fissionais do segmento que acompanham nossa traje-
tória e nos tomam como referência.”

ROBERTO MADID ROBERTO SÁ MENEZES

Como provedor da Santa Casa da Bahia durante 
dois mandatos (2014 a 2016 / 2017 a 2019), 
Roberto Sá Menezes, atual presidente do Gru-

po de Apoio à Criança com Câncer - Bahia, acredita 
que um de seus principais desafios ao longo da última 
década foi a modernização e requalificação do Hospital 
Santa Izabel.
Sob sua gestão, a Instituição modernizou seu parque 

tecnológico, realizou a primeira cirurgia robótica na 
Bahia, além de ser certificado também pela primeira 
vez com a acreditação canadense Qmentum Interna-
tional e reconhecido com a classificação máxima HI-
MSS Nível 7. 
Sá Menezes acredita que a pandemia do novo corona-

vírus mudará a forma como a Saúde agirá a partir de 
agora. “Temos que pensar muito mais na etapa de pla-
nejamento e priorizar questões menos complexas da 
estrutura de saúde, como a atenção básica, diagnóstico 
precoce e medicina clínica."
Sobre a homenagem, Sá Menezes afirma ser uma gran-

de responsabilidade, pois é uma prova de que “o público 
está atento à nossa atuação, levando em consideração 
critérios como transparência, qualidade e seriedade.” 
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Empreendedor de destaque com profunda paixão 
pela arte como elemento de transformação so-
cial. Assim é Roberto Vilela, sócio presidente da 

RV Ímola Transportes e Logística.
Sua atuação como sócio presidente da RV Ímola Trans-

portes e Logística, fundada em 2002, elevou a empresa ao 
nível dos melhores Operadores Logísticos do País, pos-
sibilitando sua inclusão na Associação Brasileira de Ope-
radores Logísticos (ABOL), em 2015, além de obter inú-
meros prêmios concedidos pela Indústria Farmacêutica.
Sobre o setor da Saúde, a liderança de Vilela dedicou-se 

em “conhecimento e inovação para que um medicamento 
seja realmente tratado com a segurança e qualidade para 
o paciente que vai receber. Esse remédio não é apenas um 
pacote e sim a expectativa ou esperança de vida.”
Para o futuro, Vilela espera que a Saúde seja abaste-

cida com novas tecnologias, novos remédios e vacinas. 
“A prevenção será o marco mundial. Não poderemos 
chegar a extremos de muitos hospitais, medicamentos 
etc. Teremos que ter mais prevenção para a saúde não 
ser tão dispendiosa.”

ROBERTO VILELA

Foi nessa última década que Robson Catão estru-
turou a Noxtec, empresa voltada para o desen-
volvimento de softwares e informatização na 

Saúde. “Realizamos diversos projetos importantes. Infor-
matizamos parte da rede de saúde do Distrito Federal, 
fornecemos um sistema informatizado e integrado para a 
rede estadual de saúde de Goiás e outros estados.”
Além disso, sob sua gestão a empresa realizou o monito-

ramento de mais de dois mil pacientes com comorbidades 
através de soluções de IoT e conquistou o selo de Gold 
Partner da Oracle.
“Fornecemos sistema de gestão de saúde pública e hospita-

lar em nuvem para mais de 160 unidades da saúde e adqui-
rimos o Ti Saúde, plataforma de teleconsulta/telemedicina”.
Para Catão, é uma imensa alegria e gratidão saber que 

seu trabalho, e de toda a equipe, vem sendo reconhecido. 
“A responsabilidade de estar entre os 100 Mais Influen-
tes de Saúde na Década me impulsiona a implementar 
mais o nosso portfólio, ajudando todo o setor da saúde 
com nossas tecnologias.”

ROBSON CATÃO
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Os últimos dez anos da vida profissional de 
Rodrigo Lopes coincidem com o período em 
que está à frente do Grupo Leforte. “A minha 

principal conquista foi formar e liderar uma equipe de 
executivos que compreenderam o tamanho do desafio 
e se engajaram nessa trajetória que não é minha, mas 
de um grupo de pessoas comprometidas com a entrega 
do resultado.”
Lopes considera como o momento mais desafiador de 

sua carreira o enfrentamento à pandemia de Covid-19. 
“Conseguimos garantir a segurança e a saúde de nos-
sos colaboradores e, ao mesmo tempo, o atendimento 
de qualidade de todos os pacientes que nos procura-
ram, em qualquer especialidade.”
Para Lopes, ser eleito entre os 100 Mais Influentes 

da Saúde é motivo de orgulho e de responsabilidade. 
“Evoluímos muito, mas a transformação acelerada pela 
qual o mundo todo passa nos traz desafios permanen-
tes. O sucesso obtido com o que passou tem que ser 
fator de estímulo para o trabalho que continuaremos a 
fazer daqui para frente.”

RODRIGO LOPES RONALD LORENTZIADIS

Formado em Administração, com pós-graduação 
em Marketing pela ESPM e mestrado em Ges-
tão pela FGV/EAESP, Ronald Lorentziadis é 

empreendedor do setor da saúde.
Com experiência no setor de seguros, assistência, im-

portação e distribuição, foi responsável pela implantação 
de empresas nacionais e multinacionais da área da saúde 
no País. Foi diretor da AXA Assistance, sócio da BACE 
Healthcare e CEO do Grupo Hartmann no Brasil. 
Lorentziadis liderou o processo de aquisição da BACE He-

althcare pelo grupo alemão Hartmann. “Nada supera a rela-
ção sólida que construímos com nossos clientes e o mercado 
de saúde como um todo”, afirma.
Atualmente, é sócio da Biocare Inovação e Saúde. 

“Trouxemos e implantamos no mercado brasileiro di-
versas marcas e companhias multinacionais que, hoje, 
abastecem os mais importantes hospitais, laboratórios e 
distribuidores do país.”
Lorentziadis ainda é sócio da Link Healthcare, além de 

investidor e conselheiro de startups como Hygia Bank, 
Rapicare e Sports Lab.
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RUY BAUMER 
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Ruy Salvari Baumer é um dos grandes 
empresários da Saúde do país. É CEO na 
empresa Baumer S.A., com forte atuação 

no mercado nacional e internacional.
“Em um ambiente de negócios complexo, buro-

crático, e que prima por criar obstáculos e difi-
culdades para quem quer empreender, o principal 
desafio foi conseguir crescer e inovar”, afirma o 
empresário que hoje comanda a empresa fundada 
pelo seu pai, Manoel Amaral Baumer.
Ao longo da última década, sua liderança tra-

balhou para oferecer uma vasta gama de ma-
teriais e equipamentos para a Saúde. Durante 
a pandemia da Covid-19, a Baumer lançou os 
equipamentos da linha Purifica, que tem o ob-
jetivo de esterilizar ambientes e reduzir a carga 
viral do ar em até 99,97%.
Ruy Baumer afirma que um 

de seus desafios é justamente 
oferecer serviços e produtos 
que permitem ao cliente me-
lhorar a qualidade da atenção 
à Saúde do paciente.
Além de atuar como presi-

dente da Baumer, o empresá-
rio também se dedica a outras 
atuações no setor da Saúde. 
Baumer é diretor da Associação da Indústria de 
Dispositivos Médicos (Abimo) e presidente do 
Sindicato da Industria de Equipamento Odon-
to-Medico-Hospitalar (Sinaemo).
Como porta-voz da indústria por meio dessas 

funções, Baumer considera como um fato marcan-
te dos últimos dez anos o empenho e a dedicação 
em aumentar a interlocução do setor e atuar na 
melhoria do ambiente de negócio para a Saúde. 
“Como desafio à parte, temos ainda a pandemia 

de 2020 totalmente inesperada. E então tivemos 
grandes conquistas para grandes desafios: mais 
velocidade, mais inovação, maior presença junto 
aos hospitais, cuidados com nosso pessoal, apoio 

Nossa meta é mudar a 
Saúde do Brasil e toda 
a sua cadeia produtiva 

de patamar. Isto se 
consegue com a união 

de todos.

RUY BAUMER 

ao mercado. Uma verdadeira revolução em pouquíssi-
mo tempo que mudou, para sempre, o modelo de ne-
gócio da Saúde, que ainda está em mutação", ressalta. 
Baumer defende ainda que com o contexto atual, 

empresas e entidades mostraram o “quanto pode-
mos quando somos desafiados. E isso foi uma ver-
dadeira conquista!”
Segundo Baumer, considerando o despreparo com 

que o Brasil foi pego na pandemia, é preciso apren-
der com os erros e criar uma verdadeira política 
industrial para o setor. "A estrutura da Saúde bem 
montada não é somente para atender pandemias. Po-
pulação bem atendida gera riqueza, inovação, divi-
sas. Enfim, gera educação”, defende.
Sobre estar na lista dos 100 Mais Influentes da 

Saúde da Década, Baumer diz estar honrado e sente 
muita responsabilidade. “Se por 
um lado é um reconhecimento 
pelas nossas ações, o que nos 
enche de orgulho por termos 
acertado em algo, de outro au-
menta muito nossa responsabili-
dade. O prêmio significa que as 
pessoas observam nossas ações 
e nos ouvem. E se isso pode in-
fluenciar uma pessoa e, assim, 
somos responsáveis por ela.”

Por fim, Baumer reforça sua luta pelo setor: “nossa 
meta é mudar a Saúde do Brasil e toda a sua cadeia 
produtiva de patamar. Isto se consegue com a união 
de todos.”
Baumer também é diretor-titular do Comitê da Ca-

deira Produtiva de Saúde e Biotecnologia (ComSaú-
de), VP do Conselho Superior de Responsabilidade 
Social (CONSOCIAL), conselheiro dos conselhos 
consultivo e curador da Fundação Zerbini, do Co-
légio Brasileiro de Executivos em Saúde (CBEXS) e 
do ICOS – Instituto Coalizão, bem como delegado 
representante efetivo das atividades industriais do 
Conselho Regional do SENAI-SP. 
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Em 2022, Samuel Flam completa duas gestões 
à frente da Unimed-BH. “O trabalho coletivo 
nos possibilitou avançar muito na última dé-

cada, tendo como foco uma gestão eficiente, a melhoria 
da qualidade e da experiência dos nossos clientes, e a 
inovação contínua”, afirma Flam.
Dentre as suas conquistas nos últimos anos estão o 

crescimento da rede própria, como o Hospital Uni-
med-Unidade Betim, com investimentos de R$ 250 
milhões com recursos próprios; a construção de novos 
centros de promoção da saúde; e a aquisição do Hos-
pital Infantil São Camilo Unimed, para atendimento 
pediátrico em Belo Horizonte.
Em 2020, diante de um desafio de escala global, Flam 

aproximou-se ainda mais de todos os públicos de rela-
cionamento. “Fomos ágeis, priorizando a segurança e 
o bem-estar de todos.”
Assim, sua gestão reorganizou as unidades assisten-

ciais próprias e ampliou o número de leitos da rede. 
“Nesse ano tão desafiador, conseguimos prover segu-
rança, demonstrar a força do cooperativismo e da atu-
ação coletiva em prol do bem comum.”

Atual diretora executiva de Saúde e Educação 
na Sapore, Sandra Passos tem uma sólida 
carreira no setor, atuando desde 1992 em em-

presas da indústria, como na Sodexo. 
“Ser reconhecida como uma das mais influentes da 

Saúde na última década só foi possível graças aos 
clientes que conquistei nesse período e às equipes que 
trabalharam comigo intensamente”, afirma. 
Sandra acredita que a Saúde vem se consolidando 

muito em função da busca por melhores práticas. “As 
prescrições nutricionais, o trabalho de atendimento 
das nutricionistas, a telemedicina de nutrição são se-
tores que irão evoluir muito nos próximos dez anos, 
principalmente com o avanço da transformação digi-
tal, que proporcionará um atendimento mais rápido, 
flexível e personalizado.”
No atendimento a distância, a questão do delivery 

terá um papel fundamental, segundo Sandra. “A Sapo-
re está muito avançada, trabalhando em parceria com 
diversas startups de comidas diferenciadas (à vácuo) 
para pacientes, com uma linha de produtos que podem 
atender a todo tipo de dieta”, ressalta.

SAMUEL FLAM SANDRA PASSOS
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Provedor da Santa Casa BH há 21 anos, Saulo 
Levindo Coelho é um gestor dedicado à mis-
são filantrópica. Os números comprovam sua 

excelente gestão. Em 2001, a Santa Casa BH contava 
com 571 leitos destinados a pacientes do Sistema Úni-
co de Saúde. Atualmente, a Instituição possui mais 
de 1.000 leitos para o SUS. As UTIs, que em 1997 
somavam apenas 20 leitos, contam hoje com 170.
“Esse crescimento foi impulsionado pela execução 

do projeto ‘Mil Leitos SUS’, marco representativo da 
minha gestão. Outra medida importante que tomei 
foi a instituição da eleição do cargo de Diretor Clíni-
co pelos próprios médicos.”
Destaca-se também em sua gestão a inauguração do 

Centro de Especialidades Médicas SCBH, efetivada atra-
vés de uma parceria firmada pelo GSCBH com o Gover-
no Federal, Estadual e a Prefeitura de Belo Horizonte.
Sobre a premiação do 100 Mais Influentes da Saúde, 

Coelho confessa estar orgulhoso por figurar entre essas 
personalidades.  “Como provedor de um hospital 100% 
SUS, busco atender a comunidade e fico satisfeito por 
ter a certeza de que estou no caminho certo.”

SAULO LEVINDO 
COELHO

SÉRGIO ROCHA

Atual presidente da Associação Brasileira 
de Importadores e Distribuidores de Pro-
dutos para Saúde (Abraidi), Sérgio Rocha 

carrega uma importante atuação na área industrial 
e em cargos diretivos de grandes empresas do se-
tor da Saúde. Também está à frente da Endosul, 
associada da Abraidi há 20 anos.
O executivo considera como sua principal conquista 

ter auxiliado a Associação a ser respeitada dentro do 
setor. “Construímos um franco diálogo com as demais 
entidades setoriais. O nosso segmento é único e qual-
quer solução ou caminho tem que ser em comum.”
Rocha acredita que todos os players devem atuar 

em sintonia para a sustentabilidade e benefício dos 
pacientes. “O diálogo aberto e transparente entre 
as entidades precisa ser mantido e ampliado.”
O presidente da Abraidi acredita ainda ser urgen-

te incluir a Saúde no contexto da economia brasi-
leira. “Precisamos atuar, mais fortemente, junto a 
área pública e participar de decisões que, muitas 
vezes, sendo equivocadas, chegam a inviabilizar 
nossos negócios.”
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“Nunca fomos tão desafiados. A pandemia 
de Covid-19 nos colocou no limite”, con-
fessa o presidente do Hospital Israelita 

Albert Einstein, Sidney Klajner. 
Para se preparar para a chegada do vírus, Klajner 

diz que a Instituição está em alerta desde dezembro 
de 2019, quando surgiram os primeiros casos na Chi-
na. “Ao longo da evolução da pandemia, no entanto, 
nos deparamos com situações extremas. A certeza de 
que o único caminho é a ciência somou-se à expertise 
do nosso time de gestão e do nosso corpo clínico, à 
nossa estrutura de atendimento e de pesquisa e à im-
pressionante resiliência dos nossos profissionais. Essa 
combinação contribuiu para que hoje, em 2021, tenha-
mos mais sucesso no controle da doença. Levaremos o 
aprendizado desses meses para sempre.”
Klajner diz que, nos últimos anos, foram abertas no-

vas fronteiras no campo da prevenção, diagnóstico e 
tratamento de doenças. “Tivemos que aprender, e con-
tinuaremos aprendendo, a distinguir as soluções  que 
geram real valor em saúde e de que maneira podemos 
manter o atendimento humanizado em meio à sofisti-
cação tecnológica.”

SIDNEY KLAJNER

Com 60 anos de produção ininterrupta e de 
participação ativa na definição da Arquitetura 
Contemporânea, o diretor presidente da Zanet-

tini Arquitetura, Siegbert Zanettini, é destaque nacio-
nal no campo de conhecimentos científico e artístico, 
como também na construção dos principais conceitos de 
sustentabilidade ambiental, social e econômica.
Com diversas obras nos mais variados setores, o ar-

quiteto encabeçou o projeto de ampliação do Cenpes- 
Centro de Pesquisas da Petrobras. “Esse é o maior e 
mais completo centro de pesquisas do país e um dos 
mais importantes do mundo, obra-prima de tecnolo-
gia, com pesquisas complexas e únicas”, diz orgulhoso.
Zanettini acumula ainda inúmeras obras na Saúde, 

como Rede Mater Dei (MG);  Hospital Leforte (SP); 
Hospital São Camilo Pompeia – Bloco 5 (SP);  e Hospi-
tal Oswaldo Cruz (SP).
Sobre o reconhecimento, Zanettini afirma que se-

guirá sua missão na Arquitetura. “Continuarei com 
a mesma dedicação, postura ética e responsável nas 
áreas do conhecimento e na produção de novas con-
tribuições com visão holística e sistêmica da arquite-
tura contemporânea.”

SIEGBERT ZANETTINI
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Silvia Brandalise é um dos expoentes da Saúde. A 
médica possui 43 anos dedicados ao Centro Bol-
drini, que fundou em 1980. Hoje, o Centro é um 

dos grandes hospitais especializados no cuidado a crian-
ças e adolescentes com câncer e doenças do sangue da 
América Latina.
Nesta última década, a membro-fundadora afirma 

que as maiores conquistas foram alcançar os níveis de 
sobrevida para as crianças com câncer. Outra grande 
vitória foi a construção do Centro de Pesquisa Boldri-
ni, onde modernos laboratórios de alta tecnologia fo-
ram implantados.
“O grande desafio, agora, será reverter a resistência 

das células malignas aos medicamentos quimioterápi-
cos, como também introduzir novas imunoterapias e 
terapias-alvo em crianças e jovens.”
Dentre as expectativas para os próximos dez anos, Sil-

via ressalta a implantação do Farmacogenoma na rotina 
assistencial para os pacientes. “Este conhecimento, em 
muito, diminuirá os efeitos adversos da quimioterapia, 
permitindo um tratamento personalizado aos nossos jo-
vens pacientes.”

SILVIA BRANDALISE  THÉO FERNANDO BUB

Na presidência da Unimed Grande Florianópo-
lis (UGF), Theo Fernando Bub organizou um 
grupo cuja missão era estruturar uma gestão 

transparente e participativa dentro da UGF. “Reestru-
turamos dentro dos critérios contemporâneos de go-
vernança e gestão alicerçados em uma política forte de 
compliance e impulsionada pela digitalização maciça e 
inovação aberta. O resultado foi a recuperação adminis-
trativa, financeira e reputacional da cooperativa.”
Bub acredita que o setor sofrerá uma verticalizarão 

vertiginosa, amparada na digitalização total, na ino-
vação das tecnologias, no uso da telemedicina, com 
amplificação da abrangência ao atendimento da popu-
lação e redução significativa dos custos assistenciais. 
“Haverá também uma maciça concentração dos gran-
des players do mercado.”
Sobre ser laureado com o prêmio 100 Mais Influentes 

da Saúde, Bub afirma que a homenagem representa o 
reconhecimento de todo o trabalho exercido em equi-
pe. “Isso eleva muito o nosso nível de responsabilidade. 
Teremos que honrar essa confiança."
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Como um dos sócios-fundadores, Tobias Tha-
bet Martins é um dos idealizadores do Gru-
po Diagnósticos do Brasil, onde ocupa, atu-

almente, o cargo de diretor comercial.
O DB nasceu nesta última década, registrando um 

crescimento exponencial nesse período. Sob sua lide-
rança, o DB expandiu sua atuação para todo Brasil e, 
hoje, são mais de 5.500 laboratórios parceiros. 
Também estão entre as vitórias de Martins os selos 

de qualidade conquistados pelo DB, como o PALQ, 
DICQ e ISO 9001. “Também descentralizamos áreas, 
criamos unidades dedicadas e especializadas capazes 
de realizar até 15 milhões de exames mensais.”
Para o futuro, o executivo afirma que estão previs-

tas novas expansões da empresa. “Queremos crescer 
para ajudar a salvar cada vez mais vidas. Planejamos 
mais expansão pelo País alinhado ao objetivo de ser a 
extensão da área técnica do cliente. Esse crescimento 
vem junto com a qualidade, o relacionamento e a ex-
celência no serviço prestado”, explica Martins. 

TOBIAS THABET 
MARTINS

Com mais de 25 anos de gestão hospitalar, Val-
desir Galvan atuou intensamente para o cresci-
mento da AACD nos últimos dez anos. “Rees-

truturamos toda a governança com a implementação de 
comitês, sistema de compliance e gerenciamento de riscos 
corporativos. Também modernizamos toda a hotelaria da 
Instituição, com investimento em tecnologia de ponta.”
Sob sua gestão como CEO, foram mais de dez mi-

lhões de atendimentos realizados nos últimos dez 
anos. “Isso nos consolidou como uma das maiores refe-
rências no campo da ortopedia e reabilitação no Brasil. 
Garantimos uma evolução dos protocolos clínicos que, 
hoje, permitem um atendimento completo a todos os 
pacientes em nossa Instituição, com médicos especia-
listas em diversas patologias.”
Para o executivo, foi e continua sendo um grande 

desafio manter o alto padrão de atendimento. “Nós 
conquistamos duas importantes certificações inter-
nacionais, a Qmentum e o Planetree, que reconhecem 
nossa alta performance e posicionam a AACD como 
referência em atendimento humanizado, com cuidado 
centrado na pessoa.”

VALDESIR GALVAN
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WALBAN DAMASCENO 
DE SOUZA

Com mais de 25 anos de experiência em indústrias 
de produtos médicos e farmacêuticos, Walban 
Damasceno de Souza é o atual diretor de Assun-

tos Corporativos da BD - Becton Dickinson & Co. O exe-
cutivo é também presidente do Conselho Administrativo 
da Abimed e conselheiro-diretor da Abimo.
Diante do atual cenário global, Souza considera que, 

como presidente da Abimed, a crise possibilitou mos-
trar para a sociedade a importância estratégica da in-
dústria de tecnologia médica para o país.
Já atuando como diretor da BD, o executivo afirma 

que o cenário também é desafiador. “Fomos convo-
cados a protagonizar os diálogos e alertamos os go-
vernos sobre a necessidade de planejamento assertivo 
para os insumos de vacinação. Cabe aqui um agradeci-
mento e reconhecimento especial à Abimo, associação 
cujo o apoio foi determinante na discussão deste tema.”
Sobre estar entre os ganhadores da década, Souza diz: 

“sinto-me honrado em ser reconhecido por esse impor-
tante prêmio e mostrar que fizemos algo pelo setor.”

Médico patologista clínico, Wilson Shcolnik 
é presidente do Conselho de Administração 
da Associação Brasileira de Medicina Diag-

nóstica (Abramed) e do Conselho de ex-presidentes da 
Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina La-
boratorial (SBPC/ML), vice-presidente do Sindicato dos 
Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Pau-
lo  SINDHOSP e membro da Sociedade Brasileira para a 
Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente (Sobrasp) 
e da Câmara Técnica de Segurança do Paciente do CFM.
O executivo pontua a evolução da medicina diagnósti-

ca: “avançamos de forma significativa na medicina per-
sonalizada e na genômica; conquistamos novas soluções 
de Inteligência Artificial; e entramos na era da telessaú-
de, do monitoramento remoto e dos gadgets capazes de 
controlar o estado clínico dos pacientes a distância.”
Shcolnik acredita que a pandemia de Covid-19 mostrou 

que não há um ponto final quando o assunto é inovação. 
“Os laboratórios clínicos privados assumiram uma postu-
ra proativa, desenvolvendo, in house, os kits de testes de 
RT-PCR, assim como exames sorológicos que identifi-
cam os anticorpos e auxiliam no diagnóstico da doença.”

WILSON SHCOLNIK
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VALDIR PEREIRA VENTURA
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Valdir Pereira Ventura é CEO e Presiden-
te do Grupo São Cristóvão Saúde (GSCS) 
há mais de 13 anos e, desde então, vem 

construindo uma história marcante na Institui-
ção. “Lidar com a gestão de três grandes filiais 
da Associação de Beneficência e Filantropia São 
Cristóvão é extremamente desafiador, sendo elas o 
Hospital e Maternidade São Cristóvão, o Plano de 
Saúde São Cristóvão Saúde e o Hotel Recanto São 
Cristóvão, em Campos do Jordão.”
Entre esses desafios está a transformação do pla-

no de saúde, que tinha 39 mil beneficiários com 
idade media de 62 anos. “Trabalhamos fortemen-
te no rejuvenescimento da carteira de clientes e 
concebemos 28 novos produtos. Como resultado, 
o Plano São Cristóvão Saúde conta, atualmente, 
com mais de 160 mil bene-
ficiários e a média de idade 
passou para 33 anos.”
O Hospital e Maternidade 

também passou por reestru-
turação. A Instituição am-
pliou a capacidade de leitos, 
passando de 171 para 275 e 
com a projeção de atingir, 
até dezembro de 2021, a 
marca de 300 leitos dispo-
níveis. “Em todas as nossas 
instalações prezamos também por equipamentos 
médicos de última geração e tecnologia de ponta.”
Essa foi uma das diversas ampliações que a gestão 

de Ventura realizou. “Foram inauguradas nove unida-
des ambulatoriais próprias, sendo uma delas o CAIS 
– Centro de Atenção Integral à Saúde, voltado exclusi-
vamente para a prevenção e reabilitação”, ressalta.
Sua gestão também investiu na construção de um 

novo Centro Cardiológico e na reforma do Centro 
Cirúrgico e Obstetrício, juntamente com a Mater-
nidade. “Remodelamos o Pronto Socorro Infantil 
e criamos um andar de internação com 26 leitos de 

Devo muito a meu time 
e sempre estimulo cada 

integrante a ter iniciativa, 
criatividade e velocidade 

na implementação 
de cada estratégia

desenhada.

enfermaria e dez leitos de UTI pediátrica para aco-
lhermos crianças e adolescentes adequadamente.”
Segundo Ventura, em todos os processos e 

instalações foram priorizados o acolhimento ao 
usuário. “Trouxemos modernos conceitos em ho-
telaria hospitalar para oferecer uma experiencia 
única aos pacientes.”
Ainda sobre as melhores práticas, Ventura se or-

gulha das conquistas de acreditações que o Grupo 
obteve nos últimos anos, como ONA Nível III, ISO 
9001, Prêmio de Responsabilidade Socioambiental 
Chico Mendes, Selo Ouro SINASC, entre outros 
reconhecimentos nacionais e internacionais.
“Tivemos ainda a felicidade de ver o GSCS 

sendo acreditado pela Qmemtum, a acreditação 
canadense. É um mérito que ajuda a elevar ainda 

mais nosso padrão e preten-
demos mantê-lo.”
Já sobre o reconhecimen-

to como um dos 100 Mais 
Influentes da Saúde da Dé-
cada, Ventura  recebe a ho-
menagem como “uma honra 
e uma recompensa por toda 
a nossa jornada rumo ao de-
senvolvimento profissional e 
aprimoramento dos serviços 
assistencial e administrati-

vo. É a afirmação de que minha gestão está no 
caminho certo.”
No entanto, Ventura frisa que não conquistaria 

tudo isso sozinho. “Devo muito a meu time e sem-
pre estimulo cada integrante a ter iniciativa, cria-
tividade e velocidade na implementação de cada 
estratégia desenhada.”
O gestor acredita que essa é a melhor forma de 

buscar melhorias produtividade das áreas e trazer 
um maior comprometimento por parte dos colabo-
radores, sem perder o foco na qualidade da assis-
tência prestada.
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HOMENAGEM ESPECIAL 

MARIO VRANDECIC
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MARIO VRANDECIC
E seu eterno amor pela Medicina 

Uma biografia repleta de feitos, 
descobertas, inovações e, princi-
palmente, carinho e amor ao pa-

ciente. Esses foram os legados que Mario 
Vrandecic, fundador do Biocor Instituto, 
deixou não apenas para a família Biocor, 
como assim chamava sua equipe, como 
também para a Saúde de todo o país. 

De descendência croata, nascido em Co-
chabamba, na Bolívia, Vrandecic escolheu 
o Brasil para realizar seu sonho desde a 
infância: ser médico. Foi quando cursou 
a Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). Esco-
lheu Belo Horizonte por causa das mon-
tanhas das Minas Gerais, o que lhe fazia 
recordar de sua cidade natal.

Em 1965, Vrandecic foi se especializar 
nos Estados Unidos. Por lá, serviu o exér-
cito norte-americano como médico por 
dois anos (1968-1970), inclusive na Base 
da Coreia durante a Guerra do Vietnã. 
Tornou-se major e teve a oportunidade 
de seguir a carreira militar com grande 
distinção e prestígio nos Estados Unidos, 
mas, nesta época, casado com sua amada 
esposa Heloisa, sabia que o caminho era 
longo e a missão maior ainda. Nos EUA, 
fez cirurgia geral, cirurgia vascular, ci-
rurgia cardíaca e cirurgia cardíaca infan-
til, tendo como mestres os grandes expo-
entes da cirurgia moderna.

Retornou ao Brasil em 1976, já com seus 
dois filhos, Erika e Ektor. Começou a vida 

profissional como professor na Es-
cola de Medicina da UFMG e ci-
rurgião na Santa Casa de Miseri-
córdia de BH.

Devido às suas pesquisas com te-
cidos biológicos nos EUA, perma-
necia focado no desenvolvimento 
de uma bioprótese cardíaca. Foi en-
tão que, em 1978, nasceu a Biocor 
Indústria, pioneira na fabricação 
de substitutos valvares sendo seu 
carro-chefe a bioprótese cardíaca 
de tecido porcino, desenvolvida in-
teiramente por Mario Vrandecic. 

Inicialmente usada no Brasil, Amé-
rica Central e depois na Ásia, ra-
pidamente obteve o CE Marking 
(certificado de conformidade para 
produtos em saúde que atendem 
os padrões europeus) e passou a 
ser distribuída e implantada em 
toda a Europa. 

Com mais de 25 anos de experi-
ência clínica estabelecida e de re-
sultados reconhecidos, a St. Jude 
Medical (SJM TM) assumiu a Bio-
cor Indústria e Pesquisas Ltda. a par-
tir de 1996, distribuindo para todo o 
mundo a bioprótese Biocor, sendo ela, 
o único produto ou substituto valvar 
implantável em humanos fabricado 
no Brasil e com aprovação do FDA 
(Food and Drug Administration) e 
utilizado nos Estados Unidos.
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A BUSCA CONSTANTE PELA QUALIDADE PARA O PACIENTE

Vrandecic é autor de várias patentes, mas, além das 
pesquisas, o médico também dedicou grande parte 
da sua vida no cuidado com o próximo de forma mui-
to especial.

O Biocor Hospital de Doenças Cardiovasculares, 
inaugurado em 1985, foi inicialmente voltado para a 
cardiologia e cirurgia cardíaca. A Instituição cresceu 
e passou a agregar todas as especialidades para o 
tratamento multidisciplinar do paciente. 

Em 1997, foi inaugurado o Biocor Instituto, Hos-
pital Geral de Alta Complexidade, 30 mil m², 280 
leitos e 50 leitos de CTI. Referência em gestão, foi o 
primeiro hospital da América Latina a obter o certi-
f icado ISO 9002. 

Graças à determinação de Mario Vrandecic, logo nos 
primeiros anos de sua existência a instituição desta-
cou-se em transplantes cardíacos, transplantes renais 
e demais procedimentos de alta complexidade, sempre 
com resultados semelhantes a centros mundialmente 
reconhecidos, viabilizando e proporcionando aos pa-
cientes respeito, carinho e esperança de uma vida me-
lhor e mais digna.

Foi através da liderança de Mario Vrandecic que o 
Biocor Hospital distingue-se pelo atendimento com-
petente, ético e humanitário. A Instituição é reconhe-
cida, ainda, pelo foco na capacitação de sua equipe de 
profissionais de saúde, pelos equipamentos de última 
geração e investimentos constantes em pesquisa, ten-
do como pilares a ciência, o desenvolvimento tecnoló-
gico, a formação profissional continuada e, sobretudo, 
o cuidar com carinho de cada ser humano.

A sensibilidade no cuidar foi transmitida por Ma-
rio Vrandecic em cada atividade do Biocor Institu-
to, tendo em sua visita diária a todos os pacientes e 
aos setores um de seus maiores destaques. Todos os 
dias, o “Doutor Mario” visitava pessoalmente cada 
paciente e setor da Instituição, interagindo no for-
talecimento dos laços do médico com o paciente e o 
hospital, gerando confiança e minimizando riscos.

Sob a liderança de Mario Vrandecic, o Biocor Ins-
tituto destacou-se como centro de referência em alta 
complexidade, com instalações para atendimento 
ambulatorial, internação e urgência/emergência, 
em mais de 40 especialidades médicas, mantendo uma 

transparente parceria com mais de 80 operadoras de 
planos de assistência à saúde, tanto públicas quanto pri-
vadas, auto-gestão, seguradoras, empresas de medicina 
de grupo, cooperativas e outras.

Toda esta performance só é possível por meio do 
exemplo dado por Mario Vrandecic como gestor com-
petente, sempre utilizando as mais modernas técni-
cas, desde o pioneirismo na certificação ISO 9002, em 
1997, até a implantação e a disseminação de importan-
tes ferramentas de gestão, como o monitoramento de 
processos através de indicadores, benchmarking, pro-
tocolos médicos, sistema informatizado integrado, BI, 
prontuário eletrônico, entre tantos outros.

Este compromisso com o paciente e sociedade de 
Mario Vrandecic foi e continua sendo reconhecido pe-
las certificações nacionais e internacionais conquista-
das e mantidas de forma ininterrupta. Assim, o Biocor 
Instituto possui, desde 1997, a certificação ISO 9000, 
e, a partir de 2008, integrada com as ISO’s 9.001:2008, 
14.001 e OHSAS 18.001. É acreditado pela ONA Nível 
III de Excelência, desde 2005.

Em 2009, foi reconhecido com a acreditação inter-
nacional pela National Integrated Accreditation for 
Healthcare Organizations – NIAHOSM, seguindo 
os mesmos critérios de avaliação dos hospitais nor-
te-americanos. É, ainda, certif icado por sua confor-
midade a 100% dos requisitos legais aplicáveis, além 
da conformidade de seu Sistema Integrado de Ges-
tão, com foco na gestão de riscos, pela norma QSP 
31000:2010, com base na ISO 31000, o que ocorreu 
em 2010. É reconhecido pela gestão em conformida-
de com as ISO’s 27.001 e 50.001.

O Biocor Instituto, graças à determinação, persis-
tência e ao método de Mario Vrandecic, é, e sempre 
será, uma referência nacional e internacional.

Por todos esses e tantos outros motivos que Mario 
Vrandecic é o grande homenageado do Grupo Mídia 
nesta edição especial do prêmio 100 Mais Inf luentes 
da Saúde da Década.

Em 11 de setembro de 2019, Mario Vrandecic nos 
deixou f isicamente, mas sua presença está cada vez 
mais forte entre nós. Relembrar um pouco de sua 
história é uma forma de eternizar o exemplo de ca-
ráter, superação e dedicação à medicina.




