
Feira Hospitalar atrai expositores de 32 países 
 
Com investimentos de R$ 33 milhões e mil empresas expositoras de produtos, equipamentos, 
serviços e tecnologia para hospitais, laboratórios, clínicas e consultórios, começou ontem em 
São Paulo, a 13ª edição da Hospitalar, maior feira do setor de saúde da América Latina. 
Segundo a presidente do evento, Waleska Santos, os negócios gerados durante a feira 
representam 20% das vendas da indústria médico-hospitalar brasileira. Nesta edição, o evento 
registra crescimento de 20% na área internacional, com a participação de 32 países e 290 
empresas.  
 
Djalma Rodrigues, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos 
Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratório (Abimo), ressaltou a importância do 
Brasil neste segmento, que elevou as exportações em 112% nos últimos quatro anos. "Somos 
capazes de levar saúde para outras nações." No ano passado, as exportações no setor 
cresceram 25% em relação a 2004, totalizando US$ 398,5 milhões, ante US$ 317,8 milhões do 
ano anterior, apesar da baixa cotação do dólar.  
 
Com o objetivo de incrementar a competitividade e fomentar os negócios do setor, a 
Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, 
Hospitalares e de Laboratórios (Abimo) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI), assinaram convênio para implantar o Plano de Desenvolvimento Setorial (PDS). O 
investimento total é de R$ 900 mil, verba que será destinada para quatro projetos: 
Capacitação para gestão de negócios no mercado norte-americano; Guia orientativo de linhas 
de crédito e aportes financeiros; Manual de adequação de processos de manufatura e garantia 
da qualidade à legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); e Manual para 
registro de produtos na Anvisa.  
 
De acordo com Eduardo Valadares, consultor técnico da ABDI e responsável pelo plano, o 
objetivo é melhorar a qualidade dos produtos médico-hospitalares e aliviar os entraves 
burocráticos. "Pretendemos elevar o patamar tecnológico da indústria médica brasileira, 
através da criação dos guias e manuais. A idéia é tornar as informações claras para todos os 
envolvidos do setor, de empresários a técnicos."  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 jun. 2006, Administração & Serviços, p. C-3.
 


