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HIMSS Conference

Todos os anos, o HIMSS Conference reúne mais de 40.000 profissionais e 

1.300 expositores do mundo todo para apresentar e discutir os desafios e 

inovações da Saúde Digital. 

Todos os anos também é realizado o Workshop HIMSS Latin America e 

Workshop Brazil, com experiências dos países da região e apresentações 

em português e espanhol.



Público-alvo

• Profissionais brasileiros do segmento da saúde: Gerentes/Diretores de TI, Diretores 

Médicos e/ou Enfermagem, Diretores/Superintendentes Executivos, Profissionais de TI 

em Saúde e Executivos de empresas de TI.

• Instituições de diferentes portes e perfis: governo, operadoras de plano de saúde, 

hospitais, clínicas, centros de diagnóstico por imagem, laboratórios clínicos e outras 

empresas do segmento de saúde.

• O número de brasileiros vem crescendo a cada ano: em 2017 mais de 100, em 

2018 mais de 150 e em 2019 mais de 260.

• Importantes instituições participam todos os anos: Beneficência Portuguesa (BP), Sírio 

Libanês, Alemão Oswaldo Cruz, Albert Einstein, Santa Paula, HC-FMUSP, Leforte, 

Hermes Pardini, Fleury, AMIL, Associação Congregação Santa Catarina,  dentre outros.



Números de 2019



Agenda dos Brazucas

• A FOLKS, representante oficial e exclusiva da HIMSS Analytics para a América Latina, 

organiza a cada ano uma agenda para os brasileiros que participam do HIMSS 

Conference nos Estados Unidos.

• É uma agenda com atividades educacionais, visitas exclusivas aos stands dos 

patrocinadores e, também, momentos sociais, tal como o tradicional Jantar dos 

Brazucas.

• Qualquer brasileiro pode participar! É uma agenda aberta, democrática e apoiada 

oficialmente pela HIMSS.



Lembranças de 2019



Jantar dos Brazucas

Las Vegas 2016
Data: Quarta-feira, 

11 de Março
Horário: 19h30
Local: a confirmar

Las Vegas 2018

Orlando 2019Orlando 2019



Agenda dos Brazucas HIMSS 2020

Dia e 
Horário Atividade Observação

Segunda, 
9

Chegada, dia livre ou pré-congresso. 
Opening reception às 17:00.

As credenciais já estarão 
disponíveis no Centro de 
Convenções e em alguns hóteis

Terça,
10

Opening keynote às 8:30
Palestras, workshops e visita aos stands Atenção aos horários das visitas

Quarta, 
11

Palestras, workshops e visita aos stands
HIMSS BRAZIL WORKSHOP às 13h
Jantar dos Brazucas às 19:30

Atenção aos horários das visitas

Quinta, 
12 Palestras, workshops e visita aos stands Atenção aos horários das visitas

Sexta, 
13 Closing session e retorno para o Brasil O evento encerra às 14:30.

Orlando, 9 a 13 de Março de 2020



Keynote Speakers



Keynote Speakers



Keynote Speakers



Brazil Summit

• Quarta-feira, 11 de março, das 12h30 às 17h00
• Sessão em português
• Exige inscrição extra - $85

Os dados são a força vital de um sistema de saúde inteligente. Então, como garantimos um
fluxo saudável de informações - abrindo para novas fontes de dados, integrando estilo de vida
e dados médicos, estendendo o acesso para uso secundário - enquanto protegemos sistemas
interoperáveis e protegemos a privacidade de pacientes e cidadãos? O GDPR foi um divisor
de águas para pacientes e cidadãos da União Europeia em todo o mundo, e os brasileiros
agora estão se preparando para uma mudança de cenário semelhante para os prestadores de
serviços de saúde com LGPD. Como isso impactará a saúde e os cuidados no Brasil? Como os
hospitais e prestadores de cuidados podem se preparar melhor para isso? Partindo de
abordagens internacionais e da experiência do GDPR na Europa, este Summit discute e
compara a abordagem brasileira do assunto, buscando elevados padrões de segurança e
privacidade.



Dicas e Sugestões

• Atenção à distância entre as sessões. Mesmo dentro do centro de convenções, 

muitas vezes as salas ficam a 15 a 20 minutos caminhando.

• Algumas atividades exigem inscrição separada, com valores entre US$ 85 e 

US$ 400.

• Visite na área de exposições o Interoperability Showcase e faça um tour para 

entender como os sistemas podem se integrar em diferentes cenários.

• Todos os dias, a partir das 17:30, há diversos networking events, alguns são para 

convidados, alguns são abertos à participação dos congressistas e outros 

possuem taxa de inscrição.

• O stand da HIMSS Analytics possui uma grade de palestras muito interessantes 

e direcionadas à transformação digital. Visitem! Booth 2731.



Informações e Inscrições

Site oficial do evento: 
http://www.himssconference.org

Inscrições online: 
http://www.himssconference.org/
register/registration/register-now

Há um desconto para brasileiros, 
entre em contato com 
himss2020@folks.la

Programação do evento: 
https://www.himssconference.org
/schedule/schedule-glance

Reserva de hotéis: 
http://www.himssconference.org/
hotel-travel/hotel/book-your-
hotel

http://www.himssconference.org/
http://www.himssconference.org/register/registration/register-now
https://www.himssconference.org/schedule/schedule-glance
http://www.himssconference.org/hotel-travel/hotel/book-your-hotel


Pacotes – Seiva Turismo

A Seiva Turismo está disponibilizando alguns pacotes com Aéreo + 7 noites de 

hospedagem + Terrestre. Incluem:

• Passagem aérea São Paulo/ Orlando / São Paulo em classe econômica. Voos direto 

com Latam com direito a despachar 01 (uma) mala de 23 kg. (Consulte outras cidades 

de origem).

• 7 noites de hospedagem em Orlando no hotel escolhido com café da manhã.

• Visitas Técnicas organizadas pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos no 

Brasil com acompanhamento profissional. Traslados inclusos.

• Agenda dos Brazucas e Jantar dos Brazucas organizado pela Folks. (Não inclui 

bebidas).

• Seguro de Viagem com cobertura médico-hospitalar de US$ 60.000. 

Saiba mais sobre os pacotes aqui.

http://www.seivaturismo.com.br/HIMSS-CONFERENCE-missao-latino-americana-benchmarking-cios-saude-tecnologia-medico-hospitalar-estados-unidos.html#pacote


Contato

Envie um e-mail para confirmar sua participação na agenda 
e obtenha um código de desconto para a inscrição:

himss2020@folks.la

Para oportunidades de patrocínio e apoio:
Rogério Ronculato, FOLKS: rogerio@folks.la



Apoio



HIMSS Analytics Certified Latin America



Patrocínio
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