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Notícias
Onde o dinheiro está fluindo em Saúde
Digital

Como os sistemas de saúde podem se
tornar líderes digitais de saúde

Há mais dinheiro do que nunca fluindo
para o setor da saúde digital, com US $
1,8 bilhões investidos no primeiro
trimestre de 2016. Significativamente,
existem rodadas maiores em menos
negócios, um sinal de que os investidores
estão dispostos a colocar capital
significativo para trabalhar em empresas
com potencial para se
destacarem. (página em inglês)

Os sistemas de saúde em todo o mundo
reconhecem claramente o potencial da
saúde digital: na última década, eles têm
investido pesadamente em programas
nacionais de e-saúde. No entanto, a
maioria tem entregado retornos modestos
quando medidos pela melhor qualidade do
atendimento, maior eficiência, ou
melhores resultados para os pacientes.
(página em inglês)
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A inovação dos cuidados com a saúde
e as quatro chaves das tendências de
Saúde Digital esperadas para 2016

Soluti firma acordo com Anahp e APM
para oferecer solução de certificação
digital aos profissionais de saúde

O próximo ano oferece algumas
tendências promissoras, e otimizar o
potencial da saúde digital será a chave
para o progresso real. Uma das razões
que o uso significativo não foi tão bem
sucedido quanto o esperado é a falta de
uma infraestrutura para suportar
capacidades de engajamento e de
intercâmbio de dados de
pacientes. (página em inglês)

A Associação Nacional de Hospitais
Privados – Anahp, Associação Paulista de
Medicina-APM a Soluti Certificação Digital
fecharam um acordo para fornecer
certificação digital aos profissionais da
área de saúde, que poderão usar a
solução mobile Certillion para assinatura
digital de documentos.
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*As páginas em inglês podem ser traduzidas ao português. No computador, basta clicar com o botão direito
sobre a página e há a opção para a tradução.

Compras Conjuntas Hospitais Filantrópicos
A Bionexo em conjunto com as instituições participantes do projeto realizou ações e atividades
de Compras Conjuntas de produtos Curva A mais comprados pelas instituições aderentes com
o objetivo de proporcionar a redução do Custo de Aquisição dos produtos previamente
identificados dentro da demanda informada.
As atividades foram realizadas entre os meses de março a Junho de 2016 e os resultados foram
altamente positivos, onde foi alcançada uma economia de 24%.
A Bionexo está à disposição para os interessados em conhecer melhor este projeto.

XI Fórum Técnico Bionexo 2016
A Bionexo realizou em Maio sua XI edição do Fórum Técnico durante a feira Hospitalar 2016. O
evento teve a participação de mais de 200 profissionais de diversas instituições de saúde de
todo o Brasil e exterior, que puderam assistir a várias palestras que trouxeram os temas mais
importantes do mercado de saúde atual.
Assista Maurício Barbosa – CEO Bionexo falando sobre os avanços das soluções digitais na
área de Saúde na abertura do evento.

Case de Sucesso
Villa Argento Centro Geriátrico
A Villa Argento Centro Geriátrico, de Porto Alegre, acabou de concluir sua primeira cotação pela
solução Exacta e já ressalta a transparência como um dos benefícios trazidos pela tecnologia.
Vinícius Antunes, Gerente da instituição, conta que escolheram usar Bionexo, pois há a
possibilidade de contato com um leque de fornecedores de todo o Brasil e um melhor controle
na gestão de compras por meio da plataforma, além da redução de custos, que é um fator
importante.
Unimed Noroeste RS
Com o uso da plataforma BIOnexo, a Unimed Noroeste/RS conseguiu mensurar resultados
positivos e manter um custo baixo na hora das compras. Ariel Tiecker, coordenador de compras
da instituição, afirma que a ferramenta garante o controle integral dos processos, com relatórios
de acompanhamento das negociações e de mensuração dos resultados. Além disso, o uso da
solução contribuiu para identificar novos laboratórios e ter acesso ao melhor preço da
mercadoria cotada.
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