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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 - LATAM

Data: Quinta-feira, 
12 de Março

Horário: 18h00
Local: Bubba Gump –
Universal CityWalk

Jantar gratuito para latino-
americanos mediante 
inscrição. Link será enviado 
em breve.

Las Vegas 2018Orlando 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
LATIN AMERICA SUMMIT às 11h30

Atenção aos horários das visitas

Quarta, 
11

Palestras, workshops e visita aos stands
BRAZIL SUMMIT às 13h Atenção aos horários das visitas

Quinta, 
12

Palestras, workshops e visita aos stands
Jantar Brazucas – LATAM, às 18h00 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



Terça-feira, dia 10 

Dia e 
Horário Atividade Observação Realização

9h30 –
11h30 Encontro Elsevier Conheça mais sobre as soluções 

oferecidas.

10h00 –
11h00 Visita ao stand da Ergotron Conheça a empresa e suas soluções.

14h00 –
15h00 Visita ao stand da Wolters Kluwer Presença da Vice Presidente de 

Produtos e Soluções, Priti Shah

16h00 –
17h00 Atividade Philips Com a presença da Business Lider

Solange Plebani



Quarta-feira, dia 11 

Dia e 
Horário Atividade Observação Realização

11h00 Visita a stand Ascom/Eritel

12h30 –
17h00 Brazil Summit

Sala W331B. Com o título 
“Securing Data, Protecting 
Privacy: Enabling a Healthy 
Flow of Information”, o 
summit exclusivo para 
brasileiros contará com 
apresentações em português. 
Inscrições à parte: US$ 85

18h30 –
21h00 Awards Gala

Jantar de celebração e 
reconhecimento às instituições 
que alcançaram o Estágio 7 –
Ingressos: $195



Quinta-feira, dia 12 

Dia e 
Horário Atividade Observação Realização

8h30 –
9h30 The Humanity of Healthcare - Keynote

Instituições que alcançaram o Estágio 
7 serão reconhecidos durante a 
sessão – Session ID: 213

10h Visita ao stand IT9ar - WACOM Empresa certificada HIMSS Analytics

11h30 –
12h Apresentação especial FOLKS

Realizada no Stand da HIMSS 
Analytics – Booth 2731

12h –
17h Atividade CISCO – Visita técnica

Saída do Orange County Convention
Center e retorno direto para o Jantar 
dos Brazucas - LATAM

18h –
21h Jantar dos Brazucas - LATAM

Bubba Gump at Universal CityWalk. 
Participação aberta e gratutita com 
inscrição prévia.

19h30 –
23h00 Evento HIMSS @ Universal

Evento adicional a ser realizado no 
espaço do Harry Potter, no Parque 
Universal - $85



Palestras no stand da HIMSS Analytics

Dia Horário Atividades – Hall B, Booth 2731

Terça, 10

10h30 – 11h00 A Multi-Model Approach to Advancing Health Systems Using Digital Technologies: The MNGHA Journey

11h15 – 11h45 Powering Data Innovation – Seattle Children’s Analytics Journey

13h00 – 13h30 INFRAM and your IT Roadmap... A Hospital Perspetive

13h45 – 14h15 INFRAM: Making your hospital more resilient and eficient

14h30 – 15h00 Building connected communities of care – A presentation with PCCI

15h15 – 15h45 Accelerating Quality and Safety Outcomes with the Clinically Integrated Supply Outcomes Model (CISOM)

16h00 – 16h30 INFRAM: Na Executive Perspective

Quarta,
11

10h00 – 11h00 Live Stream: View from the Top Panel, the Global Digital Health Blueprint: Building the Sustainable Care System of tomorrow

11h30 – 12h00 From Innovations to Operations: How to spread and scale innovation in Healthcare

13h00 – 13h30 Growing na Analytics Program and Culture

13h45 – 14h15 Creating a Rodamap to Scale Healthcare Experiences – INFRAM Perspectives from round the World

14h30 – 15h00 Nicklaus Children’s Hospital: Leveraging DIAM to Advance Clinical Enterprise Imaging

15h15 – 15h45 Strategic Approach to Building an Office of Innovation Infrastructure

16h00 – 16h30 Prioritization: Identifying User needs Through Stakeholder groups

16h45 – 17h15 Federated Approach to Analytics Sucess

Quinta, 12

10h00 – 10h30 Advancing Digital Health Transformation: The HIMSS Digital Health Index (DHI)

10h45 – 11h15 Cyber Hygiene in Health Systems: Turning (Supply Chain) Cybersecurity into a Corporate Capability, a SCAN Health Presentation

11h30 – 12h00 Closed Loop Benefits: Cases from LATAM

13h00 – 13h30 HIT Maturity: a Quality Partnership Leading to Stage 7



Conheça os parceiros da 
Agenda dos Brazucas 

2020!



CISCO: Tecnologias inovadoras que possibilitam atendimento remoto aos pacientes e 
inovação.
INGRAM: Conecta a sua empresa com mercados locais e global, tecnologias e recursos 
para marketing e venda de produtos de tecnologia.

Stand: 1559

A Cisco INGRAM preparou uma visita técnica na quinta-feira, 12, durante a tarde. 
Participe! (Almoço incluído)



A Elsevier é uma empresa global de informação analítica que ajuda instituições e profissionais a progredir na ciência 
e nos cuidados avançados com saúde, ao melhorar a performance para benefício da humanidade. A Elsevier Brasil 
fornece soluções digitais de Suporte à Decisão Clínica e educação profissional, incluindo o ClinicalKey e Order Sets, 
ambos integrados ao Prontuário Eletrônico. A empresa faz parte do RELX Group, um provedor mundial de 
informação e análise para profissionais e instituições de diversas áreas da indústria. 

Executivos do Brasil presentes @ HIMSS:
Vitor Liberatori – Senior Product Manager - v.liberatori@elsevier.com
Matheus Barbosa - Product Sales Manager - barbosa.matheus@elsevier.com
Stand: 1859

Na terça-feira dia (10) das 09h às 11h30 e quinta-feira (12) das 11h às 13h30, encontre com especialistas da 
Elsevier e conheça de perto as nossas soluções.

Atividades: Conheça como integrar e disponibilizar as soluções da Elsevier dentro do fluxo de trabalho, nos principais 
prontuários eletrônicos, melhorando a jornada do paciente e do corpo clínico.

Na quarta-feira, dia 11, a partir das 12h30, a Elsevier em conjunto com a HIMSS irá realizar o BRAZIL SUMMIT com 
tema “Securing Data, Protecting Privacy: Enabling a Healthy Flow of Information”, exclusivo para brasileiros e com 
apresentações em português. Inscrições a parte. Mais informações: 
https://www.himssconference.org/session/brazil-summit-1

https://www.himssconference.org/session/brazil-summit-1


A Ascom é uma empresa global focada em soluções de tecnologia de informação, comunicação e 
mobilidade em saúde através de workflow inteligente. A visão da Ascom é solucionar as falhas na 
comunicação, permitindo a melhor tomada de decisão possível - a qualquer hora e em qualquer 
lugar. A missão da Ascom é fornecer soluções de missão crítica em tempo real. A Ascom usa seu 
portfólio exclusivo de produtos e softwares para desenvolver soluções de integração e mobilidade 
que proporcionam fluxos de trabalho inteligente, completos e eficientes para o setor hospitalar.
A Eritel a mais de 30 anos no mercado representa a Ascom, atendendo com excelência os 
melhores hospitais do Brasil.

Executivos do Brasil presentes @ HIMSS:
Artur Rausch - artur.rausch@eritel.com.br
Elton Rodrigues - elton@eritel.com.br
Stand: 4959
Booth 8300-94 Interoperability Showcase

A ASCOM/Eritel irá fazer uma apresentação especial para os Brazucas das novas Soluções de 
Mobilidade e Comunicação Hospitalar em seu stand. Prepare-se para ver as novidades!!!



A Ergotron usa o movimento para eliminar limitações na forma como as pessoas criam, colaboram e trabalham 
com tecnologia. Com foco em saúde, educação, escritório geral e soluções personalizadas, contamos com 
princípios ergonômicos e projetos centrados no usuário para criar ambientes de trabalho cinéticos que ajudem 
as pessoas a prosperar.
Cada produto que criamos remove uma restrição ou limitação com nossos móveis tecnológicos ajustáveis e 
montagens de exibição digital que promovem ambientes mais saudáveis e produtivos para a vida e o trabalho. 
Nossos produtos e serviços são baseados em mais de 200 patentes para criar um portfólio inovador de 
montagens de parede, teto e mesa; Estandes de desktop; móveis escritório e tecnológico; estações de trabalho 
paradas sentados; estações de carregamento de dispositivos; carruagens verticais e elevadores.
Nosso objetivo é evoluir constantemente e encontrar formas melhores e saudáveis para as pessoas se 
envolverem com sua tecnologia, com estações de trabalho e montagens que fomentam novas formas de 
trabalhar juntas. Nossas marcas premiadas, incluindo WorkFit ™, CareFit ™, LearnFit®, JŪV ™ y OmniMount®, 
apoiar o bem-estar diário e a produtividade, melhorando o movimento em escritórios, salas de aula e 
ambientes de saúde. Ergotron está fazendo você seguir em frente.

Executivos Latin America presentes @ HIMSS:
Jorge Juarez- Jorge.Juarez@ergotron.com
Jessica Kunkel - Jessica.Kunkel@ergotron.com
Guillermo Urquia - guillermo.urquia@ergotron.com
Stand: #959

A Ergotron preparou uma apresentação especial em seu stand, com coffee e sorteios para os participantes!

mailto:Jorge.Juarez@ergotron.com
mailto:Jessica.Kunkel@ergotron.com
mailto:guillermo.urquia@ergotron.com


Acreditam que a busca por Inovação em Tecnologia e Gestão de Dados pode ajudar as organizações a 
atingir um novo patamar de excelência, onde a competência dos profissionais é potencializada pela 
Transformação Digital.

Executivos do Brasil presentes @ HIMSS:
Luiz Alberto Shaffer

Stand: 4283

Na quarta-feira, dia 11, às 10h, a IT9ar juntamente com sua parceira WACOM preparou uma 
apresentação especial em seu stand. Participe!



Infor Health é a unidade de negócios da Infor focada em soluções de software para o 
setor de saúde, desenhadas por profissionais de saúde para profissionais de saúde. 
Interoperabilidade faz parte do nosso DNA e ajudamos diversos hospitais, mais de 
10.000 clientes ao redor do mundo, a atingirem novos níveis de integração e agregação 
de dados clínicos.

Executivos do Brasil presentes @ HIMSS:
Claudio Santos - Claudio.Santos@infor.com
Joel Rydbeck - Joel.Rydbeck@infor.com

Stand: 2747

mailto:Claudio.Santos@infor.com
mailto:Joel.Rydbeck@infor.com


A Royal Philips, com sede na Holanda, é uma empresa de tecnologia diversificada, concentrada em 
em melhorar a vida das pessoas por meio de inovação significativa. A Philips oferece uma série de 
soluções na área de saúde, especialmente o Tasy, uma solução completa e 100% integrada para a 
gestão das organizações de saúde públicas e privadas.

Executivos do Brasil presentes @ HIMSS:
Solange Plebani
Jerome Galbrun
Martjin Antonius
Luiz Haertel

Stand: 2701

A Philips preparou uma apresentação especial para os Brazucas! Participe!



Para apoiar decisões mais eficazes e alcançar resultados consistentes por toda jornada do cuidado 
ao paciente, a Wolters Kluwer oferece soluções clínicas baseadas em evidências que auxiliam 
profissionais, residentes, estudantes e pesquisadores da saúde no ensino, segurança, 
monitoramento, interoperabilidade e inteligência de dados.

Executivos do Brasil presentes @ HIMSS:
Juliana Gomes - Juliana.Gomes@wolterskluwer.com
Murilo Fernandes - Murilo.Fernandes@wolterskluwer.com

Stand: 3159

Na terça-feira, dia 10 de março às 14:00h, a Wolters Kluwer organizou um momento especial no 
seu estande para receber os brasileiros de organizações de saúde. Nesta sessão, vamos apresentar 
as novidades de soluções de efetividade clínica da empresa e um momento especial de 
networking e com a presença de nossa liderança executiva com nossa Vice-Presidente de 
Produtos e Soluções, Priti Shah.

mailto:Juliana.Gomes@wolterskluwer.com
mailto:Murilo.Fernandes@wolterskluwer.com


Keynote Sessions – 10th



Keynote Sessions – 11th



Keynote Sessions – 12th

OBS: As instituições que alcançaram o Estágio 7 durante o
ano de 2019 serão reconhecidas durante essa sessão.
Haverão lugares reservados para todos os atendentes das
organizações validadas.



Keynote Session – 13th

Two Parties, One Stage: A 
Bold Fireside Chat with 
Political Party Leaders
Horário: 8h30 às 10h30

Closing Session
Baseball and Analytics
Mean Business
Horário: 13h15 às 14h30



Brazil Summit

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

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.



Awards Gala

O Awards Gala é um jantar de celebração e
reconhecimento para os membros e organizações que
fizeram contribuições ímpares para a tecnologia e
informação na saúde.
Todas as organizações que alcançaram o Estágio 7 serão
reconhecidas durante o evento. Participe!

Quando: 11 de março, das 18h30 às 21h00;
Ingresso: $195 individual, $1,950 mesa com 10 lugares. As vendas 
encerram 25/02.
Inscrições aqui.

Traje Black Tie opcional.

https://www.himssconference.org/networking/awards-gala


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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