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CONTEXTO
POR 
PAULO MARCOS SOUZA

A necessidade de adaptação e transformação dos modelos de negócios de saúde no Brasil já era

fundamental e necessária, mas é inegável o fato de que a pandemia por COVId-19 desencadeou nos

atores do ecossistema o senso de urgência para mudanças estruturais definitivas e sustentáveis.

Em pleno século XXI ainda atuamos com práticas analógicas, burocráticas e com baixíssima

digitalização. Dentre 11 setores econômicos brasileiros, a saúde é o último a ter iniciado a

transformação digital, dando passos ainda embrionários para resolver questões relacionadas à

fragmentação e segmentação dos processos, da gestão e da experiência dos prestadores e pacientes. 

Não é à toa que o segmento vem sofrendo impactos profundos e grande dificuldade para lidar com as

restrições e desafios que o contexto nos impõe.

Na próximas páginas desse e-Book, esperamos ajudá-lo a repensar e a redesenhar suas estratégicas

de maneira simples e assertiva, na medida em que construímos um guia com sugestões de atuação

cirúrgica em cada dor que identificamos como latentes. 

Boa leitura e mãos à obra! 
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COMO USAR ESSE
GUIA A FAVOR DO SEU
NEGÓCIO DE SAÚDE?
COMO TODO GUIA PRÁTICO, NAS PRÓXIMAS
PÁGINAS, VOCÊ ENCONTRARÁ UM TEOR
INSTRUMENTAL, PENSADO PARA OFERECER
SUGESTÕES, INSPIRADAS EM BOAS PRÁTICAS,
PARA 5 DIFERENTES TIPOS DE DORES!

 Inadimplência e Cancelamento de Contratos 1.

     2. Tributos, Fisco e Aspectos Contábeis 

     3. Necessidade de Adaptação de Estrutura Física

     4. Adaptação às Regras Epidemiológicas 

     5. Incorporação de Novos Canais e Tecnologias

INLAGS ACADEMY | Terapias Básicas para a Saúde das Empresas de Saúde
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COMO FICA A GESTÃO 
DOS CONTRATOS? Muitos prestadores de serviços, especialmente os menores, perderam o fôlego

para lidar com a falta de fluxo de caixa, problema que vem se estendendo e

impactando diretamente o dia a dia de hospitais, clínicas, laboratórios e

consultórios. 

A gestão dos contratos e o cumprimento dos acordos de remuneração mensais

passaram a representar um desafio diário, criando riscos jurídicos que precisam

ser mitigados ou sanados. Mas como fazer isso dentro do contexto atual?

DOR SENTIDA PELO MERCADO

Após compreender, em detalhes, o escopo do contrato, mapeando pontos

críticos e riscos, se for possível, redesenhe o formato e/ou ajuste

volume/tipos de entregáveis, repensando periodicidade e possibilidades de

simplificações emergencialmente. 

Fazer isso de maneira consciente e orientada pode abrir caminho para ajustes

de valores, além de contribuir para uma avaliação permanente de processos e

eventuais sobreposição de serviços.

REDESENHE ESCOPO 

INADIMPLÊNCIA E CANCELAMENTO 

POR DANIEL CHIESSE | CHIESSE MILLEN ADVOGADOS  
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Depois dessa análise, é hora de buscar negociação com seus fornecedores,

repactuando remuneração com base no novo escopo,  ou ainda,

renegociando prazos para quitar o saldo devedor futuramente. 

Importante frisar que a outra parte não é obrigada a acatar a nova

proposta, uma vez que pode se valer dos princípios da autonomia da

vontade e liberdade contratual, a não ser que seja obrigado por força de lei,

como vimos ocorrer no segmento de educação e outros serviços.

Lembre que há um contrato assinado entre vocês e que o mesmo está

submetido ao Código Civil, havendo, portanto, direitos e deveres para

ambas as partes.

REPACTUE REMUNERAÇÃO

No Brasil, há uma cultura excessiva e voltada à judicialização. Apesar de

representar uma via possível e viável, é importante frisar que

judicializar envolve tempo, investimento financeiro e não garante ganho

de causa. Portanto, a dica é esgotar as vias relacionadas à negociação

antes de pensar em levar essas questões a instâncias judiciais. 

EVITE A JUDICIALIZAÇÃO

COMO FICA A GESTÃO 
DOS CONTRATOS?

POR DANIEL CHIESSE
CHIESSE MILLEN ADV 
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É preciso esforço conjunto
para renegociar. Pague

hoje aquilo que é possível
e acorde pagamento

posterior, aproveitando a
taxa Selic mais baixa.

"
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COMO USAR O 
PLANEJAMENTO 
TRIBUTÁRIO A 
SEU FAVOR?

Diante da perda drástica de receita, alguns empreendedores da saúde têm

avaliado que a carga tributária, que mantém sua incidência regular sobre as

atividades econômicas, vêm se mostrando como mais um obstáculo a ser

superado em meio a tantos outros. Como garantir o cumprimento das

obrigações fiscais atualmente?

DOR SENTIDA PELO MERCADO

Passado o primeiro momento da pandemia, agora é hora de voltar a atenção

para a elaboração de um planejamento que acomode as especifidades do

faturamento atual, que não tem sido suficiente para manter os negócios

saudáveis. Afinal, planejamento tributário não se resume à opção de tributação

de Imposto de Renda; é muito mais amplo.

Por isso, esse é o momento das empresas de saúde adiantarem o planejamento e

traçarem um plano de como vão enfrentar a nova fase da pandemia, sendo

recomendável que essa montagem ocorra de maneira multidisciplinar. O comitê

gestor de crise, com profissionais dos setores financeiro, contábil, jurídico,

buscará alcançar alternativas viáveis para a manutenção da atividade

empresarial, evitando a recuperação judicial ou, até mesmo, o colapso total.

ACELERE A REALIZAÇÃO DO SEU PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ANUAL

TRIBUTOS, FISCO E ASPECTOS CONTÁBEIS

POR AURÉLIO PELUSO| ZAPPA PELUSO ADVOGADOS
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Diferimento do recolhimento dos impostos federais;

Prorrogação do prazo de validade das CNDs;

Diferimento do pagamento do FGTS;

Prorrogação do pagamento dos parcelamentos;

Além das questões dos contratos de trabalho, que, em alguns casos, foram

acompanhadas pelos governos estaduais;

Alíquota Zero para importação de itens essenciais às atividades da saúde, tal como

o material de segurança, álcool gel, máscaras e luvas;

O Estado de Minas Gerais isentou do ITCMD as doações de bens e valores para os

hospitais privados. O que já era imunidade dos hospitais públicos, em MG, passou a

alcançar os privados por meio de isenção;

Em 15/07, a AGU regulamentou a possibilidade de negociação das dívidas

consideradas irrecuperáveis ou de difícil recuperação pela União. Sendo possível a

concessão de até 70% de desconto para os devedores.

A partir de março, diferentes medidas foram tomadas por todas as esferas 

de poder com o objetivo de mitigar os reflexos da crise. Assim, o Governo 

apresentou algumas opções que valem a análise:

QUE OPÇÕES ESTÃO DISPONÍVEIS PARA ANÁLISE?COMO USAR O
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO A
SEU FAVOR?

INLAGS ACADEMY | Terapias Básicas para a Saúde das Empresas de Saúde

POR AURÉLIO PELUSO
ZAPPA PELUSO ADV

A previsão de prejuízo
nesse ano, 2020, na área
de saúde, corresponde a

R$ 18 Bilhões, tendo em
vista a redução de

procedimentos eletivos.
"

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/18/hospitais-
privados-perdem-r-6-bi-ao-mes-na-pandemia-e-devem-demitir-350.htm
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Atenção para os casos de prorrogação do pagamento dos parcelamentos, 

para os quais haverá correção monetária do saldo devedor, uma vez que, 

com a deflação do período, o saldo devedor deverá reduzir, mesmo com o 

pagamento diferido. Por isso, fique atento e mantenha essa informação no 

radar para analisar com cautela.

O diferimento do pagamento dos tributos é alternativa interessante e o empresário da 

saúde deve avaliar sua utilização desprovido de preconceitos. Afinal, não descapitalizar 

nesse momento de crise é imprescindível!

QUE OPÇÕES ESTÃO DISPONÍVEIS PARA ANÁLISE?

COMO USAR O
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO A
SEU FAVOR?

INLAGS ACADEMY | Terapias Básicas para a Saúde das Empresas de Saúde

De acordo com notícias
veiculadas nos jornais,

houve uma queda de até
80% dos procedimentos

eletivos, consultas e
internações. Esse contexto,

provocará redução de até
60% do faturamento dos

hospitais e clínicas nos
próximos meses.

" Uma academia funcionando junto com uma clínica de reabilitação cardiológica, em um único

CNPJ raiz,  seria a melhor opção para a empresa? Ou desmembrar em CNPJs diferentes

poderia ser mais eficiente e eficaz?  Mais uma vez, as perguntas que o empresariado deve

responder são: onde está a maior receita? Qual é a atividade mais relevante para o negócio?

Proceder assim contribui para arranjos e ajustes tributários fundamentais para a saúde da

empresa.

ONDE SUA OPERAÇÃO OFERECE MAIOR RENTABILIDADE?

ATENÇÃO ESPECIAL AO FGTS, INSS E IR 
Mantenha especial cuidado com tributos  dos funcionários (IRPF; INSS E FGTS RETIDOS), uma

vez que são valores que não podem deixar de haver recolhimento, sob pena do empregador

sofrer enquadramento legal por apropriação indébita.
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É sempre fundamental lembrar o seguinte conceito e certeza: o seu maior

ativo não corresponde ao número de consultórios ou tamanho da sua clínica,

laboratório ou hospital; seu melhor e maior ativo são seus pacientes.

Então, se já não trabalha com uma lógica de gestão de clientes,

relacionamento e experiência, resgate informações, dados e inicie a

elaboração de uma estratégia com esse objetivo. Especialmente agora, o seu

paciente precisa contar com você e saber que está pronto para prestar

assistência, manter o tratamento e a saúde dele em dia.

COMO IDENTIFICAR
NOVAS
OPORTUNIDADES?

Temos assistido ao movimento de redução de demanda e consequente

necessidade de adaptação do espaço físico disponível, tanto em clínicas full

service quanto em consultórios. E essa realidade vem se mostrando um

desafio a todos, especialmente aos negócios de saúde que não avaliavam sua

ocupação de maneira estratégica.  

DOR SENTIDA PELO MERCADO

QUAL É O SEU MAIOR ATIVO?

ADAPTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA 
À NOVA DEMANDA

POR HELEN MAZARAKIS | UXMED
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Recomendamos que avalie, com profundidade, a ocupação, a oferta e a demanda 

histórica e como se comportou e vem se comportando o no-show. 

Através dessa integração e leitura de dados,  é possível repensar horários de 

abertura e fechamento, estabelecer novos, com base nas oportunidades 

identificadas, além de melhorar a assertividade entre especialidades e, até mesmo, 

confirmar tendência à ociosidade.

ANALISE O SEU NO-SHOW HISTÓRICO E ATUAL

INLAGS ACADEMY | Terapias Básicas para a Saúde das Empresas de Saúde

POR HELEN MAZARAKIS
UXMED

E o que você faz com a
ociosidade, caso

identifique? Nossa
sugestão é que pense em

novos modelos
de negócio.

"

COMO IDENTIFICAR
NOVAS
OPORTUNIDADES?

OCIOSIDADE IDENTIFICADA? O QUE FAZER?
Assim como você precisou fazer adaptações em sua estrutura, muitos outros

profissionais também fecharam seus consultórios e precisam manter suas atividades e

continuar dando assistência a seus pacientes. Assim, o que acha de pensar em ocupar

seu espaço de uma maneira diferente, transformando parte da sua operação em um

coworking de serviços de saúde? 

Além dessa possibilidade, caso disponha de estrutura de diagnóstico, o que lhe parece

investir em uma vertical de negócio voltada ao aumento da ocupação em  exames? É

possível passar a oferecer sua estrutura de diagnóstico a outros prestadores e/ou

trabalhando sua imagem e marca para o fomento e atração de novos pacientes

interessados em realizar esse tipo de procedimento. 

10



Tomando como base protocolos e recomendações oficias e pautadas nas

definições dos órgãos competentes, monte a sua diretriz de segurança

epidemiológica. Esse documento servirá de norte para treinamento de equipes,

adaptação do espaço físico, adequação de horários, intervalos entre

procedimentos, análise de contingente e compartilhamento prévio com os

pacientes. É importante que todos os envolvidos sintam-se seguros, amparados e

preparados para atender a qualquer que seja a situação.   

COMO ADEQUAR O DIA
A DIA, FAZENDO O
PACIENTE PERCEBER
VALOR E CUIDADO?

Ainda que a oferta de procedimentos eletivos tenha se restabelecido, conforme

decretos dos governos locais, e ainda que os estabelecimentos de saúde tenham

adotado rotinas que garantam maior segurança durante a espera e atendimento,

temos identificado o medo e a desconfiança por parte dos pacientes,

especialmente aqueles que compõem grupos de riscos. E esse é um desafio

bastante novo e atual, que vem impactando o modelo tradicional e presencial de

assistência de saúde.

Diante desse contexto, como proporcionar a tangibilização dos cuidados

adotados e o aumento da confiança nos casos em que a presença física é

indispensável?

DOR SENTIDA PELO MERCADO

ADOTE UM PROTOCOLO DE SEGURANÇA 

ADAPTAÇÃO ÀS REGRAS DE SEGURANÇA
EPIDEMIOLÓGICA

POR HELEN MAZARAKIS | UXMED
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APRESENTE POSSIBILIDADE DE ESCOLHA 
AO SEU PACIENTE

INLAGS ACADEMY | Terapias Básicas para a Saúde das Empresas de Saúde

Ao fornecer ao paciente
mecanismos e facilidades

para que ele possa
escolher como se sente

mais seguro e confortável,
você demonstra

empatia e preparo.

"

COMO ADEQUAR O 
DIA A DIA, FAZENDO 
O PACIENTE PERCEBER
VALOR E CUIDADO?

Tão importante quanto estabelecer critérios e protocolos, desenvolver mecanismos

que garantam ao paciente ter liberdade de escolha e opções que lhe permitam tomar

decisões que julgue mais adequadas, revela-se fundamental.

Assim, ainda no agendamento, monte um protocolo de triagem à distância, tentando

compreender a qual grupo o seu paciente pertence, oferecendo alternativa mais

aderente a sua situação, disponibilizando horários especiais, ou ofertando serviços de

atendimento e acompanhamento remoto, caso exista interesse.

Uma outra possibilidade que pode ser adotada, ainda que analogicamente, com

controles manuais, é gerir uma espécie de fila remota. Aqui, sugerimos o uso do

mesmo fluxo de esperas em restaurantes, tão comuns atualmente, disponibilizando

maior conveniência e gerindo o seu espaço físico de maneira inteligente. Entretanto,

caso o seu volume seja alto, já há ferramentas e tecnologias prontas para administrar

o Índice de Aglomeração Local, que utiliza sensores de presença e/ou dados de

celulares, 100% anonimizados, para esse controle real time. 

MEÇA A TEMPERATURA E PERCEPÇÃO DO SEU PACIENTE
Use e abuse de suas pesquisas de satisfação e não tenha receio de ir até o

paciente para compreender suas percepções. Trabalhe esses insights e promova

mudanças rápidas, adequadas à demanda e às recomendações de segurança.

12
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COMO SE PREPARAR
PARA O 
PÓS-PANDEMIA?

DOR SENTIDA PELO MERCADO

A TELESSAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE
CAPILARIZAÇÃO E EXPANSÃO DE NEGÓCIOS

INCORPORAÇÃO DE NOVOS CANAIS 
E TECNOLOGIAS

POR HELEN MAZARAKIS | UXMED
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A pandemia acabou acelerando diferentes discussões sobre a importância da

diversificação de canais de atendimento, sobre a incorporação de novas tecnologias

e, principalmente, sobre o potencial que esse cenário pode agregar aos negócios de

saúde. E, refletindo sob a luz desses aspectos, talvez seja esse movimento que vai te

permitir se diferenciar no curto e médio prazos. 

Inserir características e serviços que ajudem a construir uma jornada híbrida para o

seu paciente, oferecendo-lhe uma navegação presencial e remota, síncrona ou

assíncrona, telemonitoramento, teleorientação, teleconsulta e tantas outras

possibilidades parece ser o caminho para a continuidade. 

Apesar de ser uma demanda dos próprios pacientes e de já termos ferramentas

seguras, acessíveis e integradas aos prontuários eletrônicos, desenvolver canais

de telessaúde ainda tem sido um desafio sob o ponto de vista da remuneração,

por parte das fontes pagadoras, especialmente na saúde suplementar. E diante

dessa falta de uniformidade e previsibilidade, a decisão de investir em canais

complementares à assistência não parece ser um caminho seguro e adequado. 

Mas será que pensar dessa forma te permite vislumbrar o médio prazo, a

sustentabilidade e o futuro do seu negócio?
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O NASCIMENTO DO E-PATIENT

INLAGS ACADEMY | Terapias Básicas para a Saúde das Empresas de Saúde

O futuro da saúde é
híbrido. Nenhuma

tecnologia substituirá o
profissional, mas
possibilitará uma

expansão da dimensão
do cuidado e da

geração de valor real.

"

COMO SE PREPARAR
PARA O 
PÓS-PANDEMIA?

Juntamente com as possibilidades e variedade de serviços de saúde 

híbridos, nasce também o que alguns especialistas vem chamando de 

E-Patient. Trata-se de um novo perfil de paciente, hiperconectado, que utiliza

dispositivos tecnológicos para acompanhar sua saúde e vem demonstrando

interesse em participar do seu acompanhamento de saúde, a chamada medicina

participativa. 

Assim, segundo estudos, esse indivíduo é engajado, equipado, educado e habilitado

(enable) para que possa ajudar no seu próprio processo de acompanhamento e

cuidado coordenado.

Esses serão os novos pacientes que emergirão desse processo catalisado pela

pandemia e também pelas transformações que outros mercados e o da da saúde

vêm vivenciando. E é para essa nova realidade que devemos estar preparados e

para a qual devemos projetar soluções e experiências. Caso contrário, estaremos

fadados a ser as "Kodaks" e os "Blockbusters" do segmento de saúde.

Os desafios são inúmeros, mas as oportunidades também. O que vai diferenciar

onde você estará em alguns anos são as escolhas feitas agora!
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Os casos de sucesso na gestão dos recursos da saúde evidenciam a habilidade de dar

respostas rápidas com a utilização dos recursos disponíveis na cadeia de valor, da qual

fazem parte diversos atores da saúde. Estes casos apontam que o planejar e o executar

não são tarefas distantes nos momentos de crise. Ambos ocorrem de forma

concomitante, e requer dos gestores atitude única numa situação de “fazejamento”.

O planejamento traz como definição intrínseca a questão do médio e longo prazo. Mas,

em momentos de crise ou pandemia, o conceito de "fazejamento” traz o imediatismo e a

urgência para solucionados.  Esta postura assertiva é vista com reservas por muitos,

notadamente na saúde pública, que temem que a preocupação com o curto prazo desvie

as atenções das questões mais duradouras. Entretanto, há que se aceitar que o senso

de urgência é uma componente inevitável da cultura empresarial, aguçada nos

momentos de pandemia.

Transformar ideias em ação é o grande desafio, pois o planejamento só produz

resultados quando transformado em algo concreto. O planejamento aplicado à cadeia

de valor da saúde é um processo técnico e político, contudo, em momentos de pandemia,

não existem pessoas "encarregadas somente para pensar" e outras "encarregadas para

agir", nestes momentos, busca-se profissionais com perfil inovadores e resistentes às

críticas. Profissionais que necessitam estar próximos do cotidiano, avaliando,

retroalimentando, influenciando e melhorando a qualidade das decisões e alocando

recursos escassos e emergenciais, enquanto, paralelamente, trabalham com os temas

de médio e longo prazos.

O “FAZEJAMENTO” ESTRATÉGICO
APLICADO À SAÚDE

Algumas ações dos gestores frente a uma realidade pandêmica, são facilitadoras da

mudança e do planejamento estratégico, uma vez que em momentos de crise se

manifesta o desconforto com práticas superadas e de baixo valor agregado. Esta

tensão criativa, típica das organizações da saúde, deve encontrar receptividade nos

tomadores de decisão, ou ela se dissipará, levando os indivíduos provavelmente à

frustração e ao isolamento.  A seguir, os elementos a serem considerados numa

abordagem de “Fazejamento” para a saúde populacional:

 

Capital humano – talentos e pessoas são fatores críticos. Formar gestores e

profissionais de saúde qualificados e em abundância já é uma mudança de mentalidade

significativa. Pandemias provocam profundas transformações econômicas e sociais.

 

Governança corporativa como parte da estratégia – a arquitetura política, social e

econômica do mundo se reconfigura a partir de crises e pandemias. Nota-se que nesta

reconfiguração, uma das fragilidades corporativas está na baixa capacidade de criar

uma simbiose entre governança e estratégia.

Educação Sanitária – o fator singular do cidadão e seu papel em momentos 

de pandemia deve ser claramente endereçado com ações de Consciência Sanitária,

higiene e assepsia. Em decorrência, um novo modelo na infraestrutura sanitária das

cidades ocorrerá. 
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Austeridade – o risco da convivência da abundância para poucos e escassez para muitos

é crítico após crises ou pandemias. Em face de uma recessão global, é inevitável o

empobrecimento e o apelo aos agentes de saúde pelo uso mais eficiente dos recursos

disponíveis.

 

Conectividade e integração – a tecnologia como instrumental de integração e

comunicação serão os vetores de viabilização da saúde populacional. Educação,

cidadania, consciência sanitária e “ virtual care“ são elementos reais deste novo

momento da saúde e componentes do ensaio e erro do “fazejamento”.

 

A responsabilidade cidadã e social – o fortalecimento das instituições após a pandemia

se fará acompanhar do maior compromisso com a segurança do consumidor e dos

colaboradores. Haverá uma demanda junto à liderança comprometida dos acionistas e

gestores, todos atuando de forma sinérgica e complementar.

 

Competência cientifica e tecnológica - a busca da autossuficiência para o correto

enfrentamento de crises e pandemia será uma premissa decisória. A dependência de

insumos e importados se apresenta como um dos pontos de maior fragilidade no

contexto da gestão da crise.

Capacidade de responder aos momentos de crise – não se trata somente do sentido de

prontidão dos agentes da saúde populacional, mas também a estrutura de gestão de

crise. Órgãos de controle sanitário e instituições independentes são o alicerce confiável

de resposta à incerteza. O prévio conhecimento dos órgãos e instituições e dos planos

de ação com seus regramentos em momentos de incerteza são essências durante as

pandemias ou pós-crise.

O “FAZEJAMENTO” ESTRATÉGICO
APLICADO À SAÚDE

Momentos de crise não aceitam abordagens estanques e isoladas. Assim, esta

abordagem não trata de fases apartadas e sequenciais; pelo contrário, o entendimento

atual é de que os momentos de planejamento e execução são simultâneos,

caracterizando-se com aquilo que se denomina planejamento

estratégico situacional. 

 

O conceito de “Fazejamento” aqui defendido possui características circulares, não há

precedência lógica entre os elementos contidos no diagnóstico, na visão, na implantação

ou no controle.  Aculturar os profissionais da saúde a se habituarem a este contínuo

aperfeiçoamento instrumentalizado no planejar e no executar, amplia consideravelmente

a capacidade da equipe de diagnosticar e formular resolução.

 

Pode ser considerado como uma intervenção proposital e ordenada para

aceleradamente modificar realidades. A distância entre planejar e executar em

momentos de pandemia devem ser as menores possíveis. Demonstrar ideias é tarefa

complexa, e sua concretização é permanentemente ameaçada e estimulada pela

evolução do quadro de “guerra” e demais prioridades. A característica da circularidade,

presente nesta abordagem, faz com que os atores aprendam com seus equívocos e

acertos, tornando-se protagonistas na condução do processo de enfrentamento da

crise.

Ana Maria Malik | Ana Regina Vlainich | Artur Neves | Paulo Marcos Senra Souza
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ESPERAMOS QUE
TENHAMOS
CONTRIBUÍDO
Esse material foi desenvolvido pelo INLAGS (Instituto Latino Americano de Gestão

de Saúde), inspirado no Webinar "Boas Práticas para Garantir a Saúde das

Empresas de Saúde", realizado em 16 de julho de 2020, e cuja gravação consta no

canal do INLAGS ACADEMY, no YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=0yK5xmWevss

APOIO:
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SOBRE O INLAGS

INLAGS ACADEMY | Terapias Básicas para a Saúde das Empresas de Saúde

Há tempos lidamos com gestores e profissionais que conhecem as problemáticas da área da saúde. Há diversos entraves

que dificultam práticas inovadoras e inibem experiências bem-sucedidas. É pensando nessas dificuldades que

profissionais que exercem lideranças no setor saúde, que conhecem os desafios a serem superados, criaram em conjunto

o Instituto Latino Americano de Gestão em Saúde (INLAGS). O objetivo é aprimorar competências de profissionais do

setor.

O foco do Instituto é tornar os profissionais mais produtivos e inovadores, através de programas de desenvolvimento,

treinamento e capacitação. Oferecemos, também, organização de eventos no setor saúde e estamos atentos aos

healthtechs que venham somar melhorias ao setor.

Um Think Tank com foco em Desenvolvimento de
Competênciasdos Profissionais da Área da
Saúde,Organização de Eventos e Healthtechs.

https://www.inlags.com/o-inlags
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CRÉDITOS
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Curadoria: Paulo Marcos Souza (Inlags)

Texto: UXMed

Diagramação: UXMed

UXMed é uma integradora de soluções de gestão, de inovação e de performance para

PMEs de saúde. Sua missão é fomentar o conceito de Clínica 4.0, atuando como

facilitadora de transição de modelos de negócios, integrando inovação à experiência

(do paciente e do médico), além de desenvolver gatilhos e trackings para medição de

resultados dos negócios de saúde. 

Quer saber mais? Acesse: www.uxmed.com.br

http://www.uxmed.com.br/
http://www.uxmed.com.br/


(21) 98472-2479

inlags@inlags.com

Obrigado!
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