
O principal evento da saúde das Américas, Hospitalar já está 
com o credenciamento aberto 
 

Feira reúne em São Paulo novidades em produtos e desenvolvimento de negócios na 

área médica 

 

Congresso Internacional de Serviços de Saúde, que acontece durante a feira, 

apresentará elementos macroeconômicos do setor 

 

Evento anual, voltado à apresentação de produtos e desenvolvimento de negócios na 

área médico-hospitalar, a 23ª Edição da Hospitalar (Feira Internacional de Produtos, 

Equipamentos, Serviços e Tecnologia para Hospitais, Laboratórios, Farmácias, Clínicas e 

Consultórios) abre seu credenciamento eletrônico para visitantes e jornalistas 

interessados em participar do evento.  Os visitantes que se credenciarem no site do 

evento (http://www.hospitalar.com/pt/visitar/credenciamento) até o dia 13 de março 

receberão suas credenciais no endereço indicado.  

 

Além de lançar as mais importantes novidades da área, a Hospitalar também se 

consolida como um importante fórum da saúde, reunindo dirigentes hospitalares, 

profissionais da área e pensadores de saúde. Em 2015, aconteceram 50 eventos 

simultâneos entre congressos, jornadas e reuniões setoriais, onde foram discutidos 

rumos e tendências na área de gestão de negócios para estabelecimentos de saúde. 

 

A Hospitalar acontecerá entre os dias 17 e 20 de maio, no Expo Center Norte, em São 

Paulo. É o maior evento especializado nessa área, em todo o continente americano, e 

contará com mais de 1.250 expositores e 96 mil visitas profissionais, incluindo 

pesquisadores, pensadores do setor da saúde e milhares de dirigentes hospitalares, 

médicos, enfermeiros e profissionais que influenciam e decidem as compras de 

hospitais, clínicas, consultórios e laboratórios. 

 

FÓRUNS HOSPITALAR 

Com o propósito de analisar e discutir como se interconectam os elementos 

fundamentais: economia e saúde em meio à sociedade moderna, o Congresso 

http://www.hospitalar.com/pt/visitar/credenciamento


Internacional de Serviços de Saúde (CISS) acontecerá nos dias 18 e 19 de maio e 

reunirá tomadores de decisão e influenciadores da cadeia da saúde. Nos dois dias de 

evento serão apresentados não apenas elementos macroeconômicos, mas também 

seus desdobramentos. 

Outro tema que será amplamente durante o evento é o E-Health, área em implantação 

e em operação nos grandes hospitais brasileiros que atingiu, em 2015, a casa dos US$ 

4,5 bilhões em investimentos no mundo. Grandes nomes mundiais estarão presentes. 

No total serão mais de 50 palestras que ocorrerão durante os dias de evento, apoiadas 

por entidades do setor da saúde, como a Confederação Nacional de Saúde (CNS); 

Federação Nacional de Estabelecimentos de Serviços de Saúde (FENAESS); Sindicato 

dos Hospitais do Estado de São Paulo (SINDHOSP); Instituto de Ensino e Pesquisa na 

Área da Saúde (IEPAS); Associação Brasileira da Indústria Médico-Odontológica 

(ABIMO) e Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP). 

A feira faz parte do portfólio Grupo britânico UBM, líder global em mídia de negócios e 

segunda maior organizadora de eventos no mundo. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

O credenciamento de imprensa pode ser feito antecipadamente 

em www.hospitalar.com/pt/portal-de-noticias/credenciamento-imprensa. 

 

Credenciamento de visitantes: http://www.hospitalar.com/pt/visitar/credenciamento 

Data e horário: 17 a 20 de maio de 2016 – das 12h às 20h 

Local: Pavilhão Expo Center Norte – São Paulo (Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila 

Guilherme) 

Perfil do evento: Principal feira multissetorial de saúde das Américas e segunda maior 

do mundo. Apresenta os mais importantes lançamentos da indústria brasileira e 

internacional de produtos e serviços médicos e hospitalares. Atua também como 

grande fórum do setor na América Latina, discutindo temas ligados à gestão dos 

estabelecimentos de saúde, tendências de mercado e do sistema de atendimento 

médico no Brasil e no mundo. 

Expositores: 1.250 empresas do Brasil e do exterior 

http://www.hospitalar.com/pt/portal-de-noticias/credenciamento-imprensa
http://www.hospitalar.com/pt/visitar/credenciamento


Estados brasileiros representados por expositores: Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, 

Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal. 

Países representados por expositores: Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgária, 

Canadá, China, Colômbia, Coreia do Sul, Dinamarca, Egito, Espanha, Estados Unidos, 

França, Índia, Inglaterra, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Luxemburgo, Malásia, México, 

Paquistão, Peru, Polônia, Portugal, República Tcheca, Singapura, Suíça, Tailândia, 

Taiwan, Turquia e Uruguai. 

Quem participa: Empresas e profissionais das áreas de equipamentos hospitalares, 

tecnologia médica, equipamentos para laboratórios, emergência e transporte, 

ortopedia e fisioterapia, medicamentos e farmácia hospitalar, informática e 

comunicações, projetos, instalações, construções e manutenção, hotelaria e 

mobiliário, uniformes, cama, mesa e banho, lavanderia, alimentação e nutrição, 

cozinha industrial, centros cirúrgicos, bens de consumo médico, enfermaria e 

monitoração, recuperação traumatológica e pós-operatória, home healthcare, 

telemedicina, literatura médica especializada. 

Área ocupada: 82.000 m2 

Expectativa de visitação: 96.000 visitas de profissionais, representando mais de 59 

países. 

Perfil dos visitantes: Dirigentes de hospitais, clínicas e laboratórios, médicos, 

enfermeiros, dentistas, distribuidores, empresários, profissionais que influenciam e 

decidem compras em estabelecimentos de saúde, compradores internacionais, 

lideranças setoriais, pesquisadores do setor de saúde, professores e estudantes de 

medicina. 

 


