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CINZA
Equipamentos: dedicado à exposição de máquinas, componentes, móveis hospitalares e 
dispositivos médicos.
Arenas de conteúdo gratuito: Engenharia Clínica e Atenção Domiciliar/Unidades de Transição.

VERDE
Tecnologia: apresenta empresas e startups de tecnologia aplicada à saúde. 
Arena de conteúdo gratuito: Tecnologia. 

AMARELO
Facilities, Infraestrutura e Arquitetura: as soluções e produtos são voltadas para catering, vending 
machine, cozinha, lavanderia, energia, climatização, hotelaria, infraestrutura e arquitetura, móveis, 
acessórios, utensílios e serviços.
Arena de conteúdo gratuito: Facilities Innovation.

VERMELHO
Reabilitação, Cuidados de Transição e Desospitalização: equipamentos e soluções para 
reabilitação, ortopedia, fisioterapia, home care, desospitalização, bens de consumo, 
componentes, cuidados pessoais, eletromédicos, órteses, próteses, equipamentos de resgate, 
ambulâncias e transformadoras de veículos. 
Arena de conteúdo gratuito: Reabilitação  

ROXO 
Pavilhões Internacionais: você poderá conhecer as soluções apresentadas por Alemanha, 
Argentina, Coreia, Suíça, Bélgica, Franca, Estado Unidos e China.
Arena de conteúdo gratuito: Health e Arena de Indústria e Distribuidores. 

AZUL 
Consumíveis & Ortopedia: são fornecedores de consumíveis e produtos para análises clínicas, 
patologia, farmácias, hospitalares e equipamentos. 
Arena de conteúdo gratuito: Arena Health 

AZUL CALRO 
NOVIDADE: Diagnóstico e Laboratórios: com soluções e inovações para laboratórios, diagnóstico 
e análises clínicas. 

Setores da Hospitalar 2022
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GRAY
Equipment: dedicated to the display of machines, components, hospital furniture and medical 
devices.
Free content arenas: Clinical Engineering and Home Care/Transition Units.

GREEN
Technology: introduces health tech companies and startups.
Free Content Arena: Technology.

YELLOW 
Facilities, Infrastructure and Architecture: solutions and products focused on catering, vending 
machines, kitchens, laundry, energy, air conditioning, hospitality, infrastructure and architecture, 
furniture, accessories, utensils and services.
Free Content Arena: Facilities Innovation.

RED
Rehabilitation, Transition Care and Dehospitalization: equipment and solutions for rehabilitation, 
orthopedics, physiotherapy, home care, dehospitalization, consumer goods, components, 
personal care, electromedical, orthotics, prostheses, rescue equipment, ambulances and vehicle 
transformers.
Free Content Arena: Rehabilitation.

PURPLE
International Pavilions: you can learn about the solutions presented by Germany, Argentina, 
Korea, Switzerland, Belgium, France, The United States and China.
Free Content Arenas: Health, Industry & Distributors.

BLUE
Consumables & Orthotics: suppliers of consumables and products for clinical analysis, pathology, 
pharmacies, hospital and equipment.
Free Content Arena: Health.

LIGTH BLUE
NEW: Diagnosis and Laboratories: solutions and innovations for laboratories, diagnosis and 
clinical analysis. 

Hospitalar 2022 Sectors
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Venha conhecer a maior linha de mobiliário 
técnico do mundo!

Feira Hospitalar 2020
Pavilhão Branco - Stand A-40



Queremos compartilhar com você a programação dos congressos desse ano que permearão o tema 
‘Back to the Basics’. 
 
A adoção acelerada de tecnologias nos 2 últimos anos, nos ajudou a dar um impulso nunca antes visto na 
sociedade, complementando a assistência e amplificando o acesso à saúde. 
 
Back to the basics nos remonta ao básico, à rotina, ao “arroz com feijão”, que na saúde é representada 
pela assistência e sua gestão, que precisam e devem ser revistos, refinados, aperfeiçoados. Tudo isso sem 
que renunciemos às inovações que estão a nossa disposição.  
 
Confira os temas dos principais congressos desse ano: 

• 17 a 20/05  
HIMSS@Hospitalar - International Digital Healthcare Forum - Cuidado Digital & Saúde Figital: Sem tempo 
de olhar para trás 
Público-Alvo: CEO, CIO, Diretor de Tecnologia, Engenheiro Clínico, Diretor de Inovação e Novos Negócios. 

• 18 e 19/05 
CISS - Congresso Internacional de serviços de saúde. Tema: Saúde e o mundo pós-pandemia 
Público-Alvo: Gestores e Administradores de Hospitais, Clínicas e Laboratórios. 

• 18 e 19/05 
Congresso de Hotelaria e Facilities Hospitalar: Novas fronteiras em serviços a partir da transformação digital e 
mudanças de mercado 
Público-Alvo: Diretores, Gerentes, Administradores, Engenheiros e Arquitetos. / Áreas: Administração, 
Serviços, Hotelaria, Manutenção, Construção, Lavanderia, Móveis, Limpeza, Nutrição entre outros.  

• 19 e 20/05 
Atenção Domiciliar e Cuidados de Transição: Atenção Domiciliar e as Inovações nos Cuidados de Transição 
Público Alvo: Profissionais de diversas profissões, que atuam ou tem interesse em Atenção Domiciliar e 
Unidades de Transição, nas áreas de gestão, assistencial, ensino e fornecimento de tecnologias diversas. 

• 17 a 19/05 
Curso Saúde Suplementar e Corporativa: Training Master Class de Saúde Suplementar e Corporativa 
Público-alvo: Profissionais e gestores do setor de saúde 

• 18/05 
Curso DHA: Metodologias para transformação digital do hospital 
Público-alvo: gestores hospitalares, profissionais de TI e/ou de saúde. 

Para participar, é só se dirigir ao nosso balcão de congressos no mezanino e verificar valores e disponibilidade. 
 
Acesse a Hospitalar Hub para ver a programação completa desses congressos e cursos e todos os outros 
congressos e eventos de conteúdo realizados em parceria com as principais associações e entidades do setor, 
além de nossas arenas de conteúdos gratuitos: https://app.swapcard.com/event/hospitalar

Baixe o app: https://www.swapcard.com/app/swapcard 

- Programação Congressos e Cursos
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Please see below the schedule of this year’s congresses whose theme is ‘Back to the Basics’.

The accelerated adoption of technologies in the last 2 years has helped us to enable a never-before-seen 
impetus in society, complementing care and amplifying access to health.

Back to the basics is about going back to our roots, to our routine, to the “daily grind”, which in health is 
represented by care and its management that need be, and should be, reviewed, refined and improved. All 
this without overlooking the innovations that are at our disposal. 

Check out the themes of this year’s main congresses:

• May 17 to 20 
HIMSS@Hospitalar - International Digital Healthcare Forum - Digital Care & Health Figital: No time to look 
back
Target Audience: CEO, CIO, Chief Technology Officer, Clinical Engineer, Director of Innovation and New 
Business.

• May 18 and 19
CISS - International Congress of Health Services. Theme: Health and the post-pandemic world
Target Audience: Managers and Administrators of Hospitals, Clinics and Laboratories.

• 18 and 19/05
Congress of Hospitality and Hospital Facilities: 
New frontiers in services with the digital transformation and market changes
Target Audience: Directors, Managers, Administrators, Engineers and Architects. /Areas: Administration, 
Services, Hospitality, Maintenance, Construction, Laundry, Furniture, Cleaning, Nutrition among others.

• May 19 and 20
Home Care and Transition Care: Home Care and Innovations in Transition Care
Target Audience: Professionals from various professions, who work or have an interest in Home Care and 
Transition Units, in the areas of management, care, teaching and supply of various technologies.

• May 17 to 19
Supplementary and Corporate Health Course: Training Master Class of Supplementary and Corporate Health
Target audience: Health sector professionals and managers

• May 18
DHA Course: Methodologies for a hospital’s digital transformation
Target audience: hospital managers, IT and /or health professionals.

To attend, just go to our congress desk on the mezzanine floor and see prices and availability.

Visit Hospitalar Hub to see the full schedule of these congresses and courses and all other congresses and 
content events held in partnership with the main associations and entities of the setor, in addition to our free 
content arenas: https://app.swapcard.com/event/hospitalar

Download the app: https://www.swapcard.com/app/swapcard

- Congresses and Courses Schedule
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- Informações Gerais
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Data e Horário: 17 a 20 de maio de 2022 - 11h às 20h 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, em São Paulo - Rodovia dos Imigrantes KM 1,5 

Como Chegar 
O São Paulo Expo fica próximo à Rodovia dos Imigrantes – o que facilita o acesso para aqueles que pretendem chegar 
ao evento utilizando as principais estradas estaduais e interestaduais (Rodoanel). 
- Está a 10 minutos do Aeroporto de Congonhas utilizado como principal aeroporto para voos domésticos. E aproximadamente 
a 60 minutos do Aeroporto Internacional de Guarulhos. 
- A Estação Jabaquara, que integra a linha Azul do Metrô é a mais próxima. 

Credenciamento 
Com caráter profissional, a feira é voltada à apresentação de produtos e desenvolvimento de negócios na área 
médico-hospitalar. Acesso gratuito mediante credenciamento on-line. No local é cobrado uma taxa R$ 70,00.  
 
RESTRIÇÃO PARA MENORES:  
Proibida a entrada de menores de 18 anos, mesmo acompanhados. 

Vá de Metrô 
Transfer gratuito do metrô Jabaquara até a Hospitalar e da Hospitalar até o metrô Jabaquara. 

Táxi:  Na entrada do pavilhão, há ponto de taxi com unidades permanentes durante o período das atividades do evento. 
www.taxisaopaulo.com.br 
 
Estacionamento: 
O São Paulo Expo possui um edifício garagem com capacidade para 6.500 veículos. 
Valores cobrados pelo período de 12 horas: 
- Veículos de passeio: R$55,00 (12 horas) 
- Motos: R$30,00 (12 horas) 
- Vans: R$70,00 (12 horas) 
- Micro-ônibus: R$120,00 (12 horas) 
- Ônibus: R$160,00 (12 horas) 
- Van Transfer: R$90,00 (12 horas) 
- Microônibus Transfer: R$120,00 (12 horas) 
- Ônibus Transfer: R$150,00 (12 horas) 
* Os preços acima estão sujeitos à alteração. 
Para mais informações, entre em contato com a INDIGO administradora do estacionamento do São Paulo Expo: SAC 
0800 644 0407 
 
Viagem e Hospedagem 
A Via HG Turismo, em parceria com a HOSPITALAR prepara aos expositores e visitantes, pacotes de viagens exclusivos 
com preços especiais. 
 
Agência de Viagens Oficial 
(11) 4229 9593 / 11 9 5253 6432 
E-mail: hospitalar@viahg.com.br  - Site: www.viahg.com.br 
 
Cia. Aérea Oficial - TAM 
www.tam.com.br

Aeroporto Internacional de Congonhas: 
Av. Washington Luis, s/n – São Paulo  
Tel. (11) 5090-9000, www.infraero.gov.br  
Ônibus do Aeroporto Internacional de Congonhas – ônibus executivo na Avenida Washington Luiz, ao lado da 
passarela, para o Terminal Rodoviário Tietê. 
 
Aeroporto Internacional de Guarulhos: 
Rod. Helio Smidt, s/n – Guarulhos – São Paulo  
Tel. (11) 2445-2945, www.infraero.gov.br 
Ônibus do Aeroporto Internacional de Guarulhos – a cada 45 minutos, para o terminal Rodoviário do Tietê. 



- Informações Gerais
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Date and Time: May 17-20, 2022 - 11:00 am to 8:00 pm
Venue: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, in São Paulo. Rodovia dos Imigrantes KM 1.5

How to Get There
The São Paulo Expo Center is close to the Imigrantes Highway – with access from the main state and interstate roads (Rodoanel).
- 10 minutes from Congonhas Airport, the main domestic flights airport. Approximately 60 minutes from GRU, the 
Guarulhos International Airport.
- Jabaquara Station, which integrates the Blue Subway line, is the closest.

Registration
A tradeshow for professionals in the health industry, the tradeshow is focused on the presentation of products and 
business development in the medical-hospital area. Free access via online registration. On site, fee is priced at BRL 70.00.

RESTRICTION FOR MINORS:
The entry of minors under 18 years of age is not permitted, even the child is accompanied by a guardian.

Go by Subway
Free transfer from Jabaquara subway to Hospitalar, and from Hospitalar to Jabaquara subway.

Taxi: At the entrance of the pavilion, there is a taxi rank with cars on standby during the event´s activity 
www.taxisaopaulo.com.br

Parking lot:
São Paulo Expo Center has a garage building with capacity for 6,500 vehicles.
12-hour charges:
- Passenger vehicles: BRL55 (12 hours)
- Motorcycles: BRL30 (12 hours)
- Vans: BRL70 (12 hours)
- Minibus: BRL120 (12 hours)
- Bus: BRL160 (12 hours)
- Van Transfer: BRL90 (12 hours)  
- Minibus Transfer: BRL120 (12 hours)
- Bus Transfer: BRL150 (12 hours)
* The above prices are subject to change.
For more information, please contact INDIGO administrator parking São Paulo Expo: SAC 0800 644 0407

Travel and Lodging
Via HG Turismo, in partnership with HOSPITALAR prepares exhibitors and visitors, exclusive travel packages with 
special prices.

Official Travel Agency
(11) 4229 9593 / 11 9 5253 6432
Email: hospitalar@viahg.com.br
Website: www.viahg.com.br

Official Air Company - TAM
www.tam.com.br

Congonhas International Airport:
Av. Washington Luis, s/n – São Paulo Tel. (11) 5090-9000, www.infraero.gov.br Bus from Congonhas International 
Airport – executive bus on Avenida Washington Luiz, next to the walkway, to tietê Bus Terminal.

Guarulhos International Airport:
Rod. Helio Smidt, s/n - Guarulhos - São Paulo Tel. (11) 2445-2945, www.infraero.gov.brBus from Guarulhos 
International Airport - every 45 minutes, to tietê bus terminal.



Mensagem da

Waleska Santos
Presidente e Fundadora
Hospitalar

Nesse momento de retomada a uma certa nova rotina em nossas vidas pessoais e 
profissionais, muito ainda refletimos sobre o que se passou e o quanto aprendemos nesses dois 
anos de pandemia.

De um dia para outro tudo ficou paralisado e sem perspectiva de solução a curto prazo.

Só a ciência, a tecnologia e a inovação em saúde tiveram desempenho excepcional e contínuo. Mundo 
afora os profissionais dessas áreas se debruçaram sobre pesquisas na busca de soluções rápidas e efetivas. 
Fora dos ambientes hospitalares, e em todas as esferas da sociedade mundial, nunca se valorizou tanto a 
vida, a ciência, os médicos e os profissionais de saúde. Durante dois longos anos depositamos toda nossa 
confiança, expectativa e esperança na habilidade, conhecimento e dedicação desses profissionais. Essa foi 
uma experiência única e que fará parte dos anais da história da humanidade.

Quando há 30 anos atrás, em 1992, projetamos a Hospitalar, este modelo inédito de plataforma setorial que 
identificou, acolheu e integrou todo o setor de saúde brasileiro, estávamos dandos os primeiros passos e 
criando as condições para a aproximação e o diálogo entre todos os players do setor da saúde, com a Feira 
e o Fórum grandioso que temos hoje. Foi um movimento setorial que facilitou aos médicos, profissionais de 
saúde, hospitais, gestores públicos e privados o acesso aos bens de consumo, serviços, conhecimento e a 
experiências nacionais e internacionais. 

Esse estímulo à interlocução, ao autoconhecimento e valorização contínua do setor e de seus personagens 
foi a mola propulsora que faz até hoje da saúde brasileira um exemplo a ser seguido por outros setores da 
vida econômica e associativa de nosso país. Graças a essa integração setorial, tivemos nesse período de 
pandemia exemplos maravilhosos de cooperação entre empresas, instituições e profissionais. 

Nossos principais valores nessas três décadas de atuação continuam sendo a qualidade, o profissionalismo, a 
ética, o respeito e a inovação, visando criar e desenvolver um ambiente propício para os avanços da medicina 
e novas formas de ampliar a eficiência, o acesso e a qualidade dos serviços de saúde prestados à população.

A HOSPITALAR Hub, plataforma de conexão e facilitadora da integração setorial, que foi potencializada 
nesses dois anos de um hiato nos eventos presenciais, comemora e parabeniza o excepcional desempenho 
de toda a cadeia produtiva da saúde, principalmente de seus profissionais a quem presta uma homenagem 
nesta sua edição de 2022. É um prazer, uma honra e uma alegria estar aqui hoje abrindo a 27ª HOSPITALAR!

Bem-vindos, boa feira, bons congressos, bons negócios e muita informação!

Desejamos a todos uma excelente feira, congressos inspiradores e contatos inesquecíveis!

10 |



Message

WALESKA SANTOS
President and Founder
Hospitalar

In this moment of resuming a new – in some ways – routine in our personal and professional 
lives, there is still much to reflect about what we’ve been through and how much we have learned 
in these 2 years of pandemic. 

In the blink of an eye everything was shut down and with now perspective of a short-term solution.

Only science, technology and innovation in health had an exceptional and continued performance. 
Throughout the world professionals in these areas were focused on research in the search for quick and 
effective solutions. Outside of the hospital environment, and in every sphere of global society, never has live, 
science, doctors and health professionals been more valued. During two long years we deposited all of our 
trust, expectations and hope in the ability, knowledge and dedications of these professionals. It was a unique 
experience and it will go down in the annals of the history of humanity. 

When, 30 years ago, in 1992, we planned Hospitalar, this never before seen model of a sectorial platform 
that identified, accepted and integrated all of the Brazilian health sector, we were taking the first steps and 
creating conditions for approximation and dialogue between every player in the health sector, with the Fair 
and the grandiose Forum that we have today. It was a sectorial movement that made it easier for doctors, 
health professionals, hospitals, public and private managers to access assets, services, knowledge and 
experience, national and international.

This stimulus to dialogue, self-knowledge and continued appreciation of the sector and of its players was the 
propeller that makes, to this day, Brazilian health an example to be followed by other sectors of the economic 
and associative lives in our country. Thanks to this sectorial integration, we’ve had in this pandemic period 
marvelous examples of cooperation between companies, institutions and professionals. 

Our main values in these three decades of action continue to be quality, professionalism, ethics, respect and 
innovation, aiming to create and develop an environment proper for the advances of medicine and new ways of 
amplifying efficiency, access and quality of health services provided to the population.

HOSPITALAR Hub, platform of connection and facilitating sectorial integrations, that was potentialized in this 
two-year hiatus in on-site events, celebrates and congratulates the exceptional performance of all od the 
health productive chain, especially of its professionals, to whom we render an homage in this 2022 edition. It 
is a pleasure, and honor and a joy to be here today opening the 27th HOSPITALAR!

Welcome and a good fair, congresses, good businesses and lots of information to all!

We wish you all a great, inspiring show and hope you make unforgettable connections!
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Mensagem da CNSaúde
CNSaúde Message

Breno de Figueiredo Monteiro 
Presidente / President
CNSaúde - Confederação Nacional de Saúde
CNSaúde - National Health Confederation

O retorno da Hospitalar Feira + Fórum é a certeza de que voltamos a sonhar com um novo momento, de 

retomada, e de resgate da saúde da população. Nestes dois anos em que enfrentamos a maior crise sanitária 

do país, podemos refletir sobre a importância da vida, de conhecimentos que poderíamos adquirir sempre que 

estivessem ao alcance, e é o que a Hospitalar proporciona aos participantes. Para quem atua diariamente no 

setor da saúde, participar deste evento é aprimorar o serviço que se presta. Nós, da Confederação Nacional 

de Saúde (CNSaúde), estaremos presentes, e desejamos que esta nova edição seja ainda mais proveitosa que 

todas as demais. Vida longa à Hospitalar.

The return of the Hospitalar Fair and Forum is the certainty that we have returned to dreaming of a new 

moment,  a moment of resumed lives and of rescuing the population’s health. In these two years in which we 

faced the biggest health crisis in the country, we can reflect on the importance of live, of knowledge we can 

acquire whenever they are in reach, and that is what Hospitalar offers to its participants. For those who act 

daily in the health sector, participating in this event is perfecting the service they render. We, of the National 

Confederation of Health (CNSaúde), are present, and wish this new edition be even more fruitful than all the 

others. Long live Hospitalar.
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Mensagem da FENAESS 
FENAESS Message

Pedro Wanderley de Aragão
Vice-Presidente / Vice-President
FENAESS - Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde.
FENAESS - National Federation of Healthcare Service Establishments.

A Feira Hospitalar traz a oportunidade de participar de debates que impactam diretamente no setor 

da saúde, com atualizações do mercado que agregam todos os nossos serviços. Com proporção a nível 

internacional, o evento busca, a cada ano, apresentar soluções para nosso segmento: o hospitalar. A Fenaess 

sente-se honrada em fazer parte deste encontro e o de poder contribuir em cada debate e absorver todas 

as atualizações compartilhadas.

The Hospitalar Fair brings the opportunity of participating in debates that directly impact the health 

sector, with updates of the market that add to all of our services. With an international level, the event 

seeks, each year, to present solutions for our segment: the hospital segment.  Fenaess is honored to be a 

part of this encounter and to be able to contribute in each debate and absorb every update shared. 
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Mensagem da SINDHOSP
SINDHOSP Message
Francisco Balestrin 
Presidente / President
SINDHOSP – Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de SP.
SINDHOSP – Union of Hospitals, Clinics and Laboratories in the State of SP.

Saúde no centro das atenções
Este ano, a Hospitalar retorna ao seu modelo original, como feira de negócios presencial, 
local e período para networking e troca de experiências e conhecimentos. A pandemia impôs 
o distanciamento físico como principal forma de prevenção e controle da disseminação da 
Covid-19, pelo menos até a incorporação da vacinação. Nesse período, fomos forçados a 

Health as the center of attentions
This year, Hospitalar returns to its original model, as an on-site business fair, a place and period for networking and exchange of 
experiences and knowledge. The pandemic imposed physical distancing as the main form of prevention and control of Covid-19, at 
least until the addition of vaccination. In this period, we were forced to reinvent relationship and business models, and even learn 
to deal with our individuality in a better way. It was certainly a time of personal and collective learning, and the fruits need to be 
savored as do the good seeds need to be sowed.  

Health was – and still is – the center of attentions. The health crisis provoked by Covid-19 has put to the test the ability of political, 
social and economic institutions to respond accordingly, as that of the Brazilian health system. In this process, we’ve had many 
divergencies, but good and honorable initiatives have also flourished. Among them, the union between the private and public 
sectors, which managed to rapidly increase the ability of service, the immediate response of the national industry to the need of 
materials and equipment, the involvement of civil society in the health sector, the philanthropy movements and the introduction 
of digital health. 

In election years, health always emerges as one of the main concerns on Brazilians’ minds. SindHosp believes that the time has come 
to change such a reality and to take opportunities that were created by the pandemic, which brought greater social consciousness 
of individuals regarding the preservations of one’s own health and of their rights as a citizen. That is why we have launched, at 
Hospitalar 2022, the São Paulo Health Proposal – Towards Sustainable Access. It is a proposal for the health sector that will be 
handed out to candidates to state congress and to the governorship of the State of São Paulo and that has had the collaboration of 
approximately 100 members of the economic and productive complex of the health industry, such as  service providers, health plan 
operators, industry, universities, patient associations, trade associations, managers, researchers and political agents. 

The objective of the initiative is to present proposals that increase inclusion, quality of service, and promote people’s health with 
more equity. And Hospitalar is the perfect place for such a launch. May the strength of the health ecosystem, along with the São 
Paulo Health project, ensure the implementation of public policies that result in a healthier State and bring more dignity to people’s 
lives and sustainability for the whole system. 

reinventar modelos de relacionamentos e negócios, e até a lidar melhor com a nossa individualidade. Certamente um tempo de 
aprendizado pessoal e coletivo, cujos frutos devem ser saboreados e as boas sementes, plantadas.

A saúde esteve – e ainda está - no centro das atenções. A crise sanitária provocada pela Covid-19 colocou à prova a capacidade de 
resposta das instituições políticas, sociais, econômicas e do sistema de saúde brasileiro. Nesse processo tivemos muitos desencontros, 
mas também floresceram boas e louváveis iniciativas. Entre elas, a união entre os setores público e privado, que conseguiu ampliar 
rapidamente a capacidade de atendimento, a imediata resposta da indústria nacional às necessidades de materiais e equipamentos, 
o envolvimento da sociedade civil no setor da saúde, os movimentos de filantropia e a introdução da saúde digital.

Em anos eleitorais, a saúde sempre desponta como uma das principais preocupações dos brasileiros. O SindHosp acredita que é 
chegado o momento de mudar essa realidade e aproveitar as oportunidades abertas pela pandemia, que trouxe maior consciência 
social do indivíduo com a preservação da própria saúde e dos seus direitos como cidadão. Por isso, está lançando, na Hospitalar 2022, 
a Proposta Saúde São Paulo – Rumo ao Acesso Sustentável. Trata-se de uma proposta para o setor da saúde que será entregue aos 
candidatos a deputado e ao Governo do Estado de São Paulo e que contou com a colaboração de aproximadamente 100 integrantes 
de todo o complexo econômico industrial e produtivo da saúde, como prestadores de serviços, operadoras de planos de saúde, 
indústria, universidades, associações de pacientes, órgãos de classe, gestores, pesquisadores e agentes políticos.

O objetivo da iniciativa é o de apresentar propopstas que aumentem a inclusão, a qualidade da assistência e promovam a saúde das 
pessoas com mais equidade. E a Hospitalar é o espaço perfeito para esse lançamento. Que a pujança do ecossistema da saúde, junto 
com o Projeto Saúde São Paulo, possa garantir a implementação de políticas públicas que resultem em um Estado mais saudável e 
tragam mais dignidade à vida das pessoas e sustentabilidade para todo o sistema. 
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Mensagem da ANAHP
ANAHP Message

Eduardo Amaro
Presidente do Conselho de Administração
Head of the Administration Council
ANAHP - Associação Nacional dos Hospitais Privados
ANAHP - National Association of Private Hospitals - Brazil

A Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) tem como objetivo central em 2022 dar 

visibilidade às demandas do setor em um ano de eleição. Os aprendizados e desafios trazidos pela pandemia 

trouxeram uma responsabilidade ainda maior para a Associação, a de cuidar para que o legado se perpetue 

e propor ações para que as fraquezas do sistema de saúde, enaltecidas pela Covid-19, ganhem atenção do 

governo para que, juntos, sigamos para uma saúde ainda mais qualificada, para mais brasileiros.

Nossa postura seguirá sendo de diálogo e reação, mas, acima de tudo, de escutar as vozes que são essenciais 

para a construção de uma novo caminho. Para a Anahp, 2022 será o ano de ouvir a saúde. A entidade 

dará voz à população e aos principais especialistas do segmento. O seminário que a Associação realizará na 

Hospitalar,  “As prioridades da população sobre a saúde no país e o que pensam os presidenciáveis”, tem esse 

objetivo. E contamos com sua participação nele, para a construção da saúde de hoje.

The National Association of Private Hospitals (Anahp) has as its main goal in 2022 to give visibility to the 

demands of the sector in a year of election. The learnings and challenges brought by the pandemic brought an 

even greater responsibility to the Association, to watch out so that the legacy is perpetuated and to propose 

actions so that the weaknesses of the health system, made evident by Covid-19, have the attention of the 

government so that, together, we can go forward to an even more qualified health sector and available to more 

Brazilians. 

Our posture will remain being dialogue and reaction, but, above all, to listen to voices that are essential in the 

construction of a new path. For Anahp, 2022 will be the year for listening to health. The entity will give voice to 

the population and to the main specialists of the segment. The seminar that the Association will carry out at 

Hospitalar, “The population’s priorities on health in the country and what the presidential candidates think” has 

this objective. We look forward to having you participate in it, for the construction of today’s health. 
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Mensagem da ABIMED
ABIMED Message

Fernando Silveira Filho 
Presidente / President
ABIMED - Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para Saúde.
ABIMED - Brazilian Health Technology Industry Association.

A Hospitalar, na condição de maior encontro da área da saúde na América 
Latina, tem um significado ímpar este ano, no qual, graças à vacinação e ao 
grande empenho e competência dos profissionais do setor, estamos vencendo 

a Covid-19. O evento coincide com um momento no qual a assistência à população, nas redes pública e privada, 
volta paulatinamente à normalidade, sem a estrutura extraordinária montada em caráter de urgência para o 
enfrentamento da grave pandemia. 

Nesse cenário, nossa expectativa é de que ocorra paulatino aumento dos atendimentos não ligados à Covid-19, 
tendência observada de modo inversamente proporcional à diminuição do contágio e casos ligados à doença. Afinal, 
houve um represamento de procedimentos como endoscopias, diagnósticos, ultrassonografias, raio x, exames 
laboratoriais e cirurgias eletivas, que tiveram queda de pelo menos 25% em seu volume habitual no pico da pandemia.

Por outro lado, a luta contra o novo coronavírus evidenciou alguns gargalos no sistema médico-hospitalar não 
solucionados ao longo dos últimos anos e que, com a retomada da normalidade, precisam ser equacionados. Ou 
seja, são importantes investimentos na área de saúde, em especial no âmbito do SUS. Para quem tem alguma 
doença, é inviável aguardar meses por um exame. É preciso universalizar cada vez mais o atendimento, para que 
nossa população tenha acesso a tratamentos cada vez melhores.

Considerando tais premissas e os desafios conjunturais, é estratégico um evento do porte e relevância da 
Hospitalar, no qual o mercado se encontra, interage, debate soluções, analisa tendências e conhece o que há de 
mais moderno em equipamentos. Esse grande encontro do setor está em linha com um dos propósitos prioritários 
da ABIMED, que é ampliar o acesso dos brasileiros às melhores tecnologias da saúde. Vamos trabalhar juntos para 
viabilizar esse importante conquista.

Hospitalar, being the biggest meeting in the health area in Latin America, has a unique meaning this year, 
in which, thanks to vaccination and to the great commitment and capabilities of the sector’s professionals, we 
are beating Covid-19. The event coincides with a moment in which the service to the population, in private and 
public institutions, is slowly getting back to normal, without the extraordinary structure that was assembled for the 
urgent fight against the terrible pandemic. 

In this scenario, our expectations are that care non-related to Covid-19 slowly increases, a tendency observed in an 
inversely proportional way to the decrease of contagion and cases related to the disease. After all, there has been 
a “damming” of procedures such as endoscopies, diagnostics, ultrasounds, x-rays, laboratory tests and elective 
surgeries, that decreased in at least 25% their habitual numbers when the pandemic peaked. 

On the other hand, the fight against the coronavirus made some bottlenecks in the hospital system evident, and 
they have not been solved through the last few years. With the return of normality, they must be solved. In other 
words, investments in the health sector are important, especially in SUS. For those who have some sort of disease, 
it is unfeasible to wait months for an exam. We need to universalize care more and more, so that our populations 
have access to better and better treatments. 

Considering such premises and conjunctural challenges, it is strategic to have an event of the size and relevance 
of Hospitalar, in which the market meets, interacts, debates solutions, analyses tendencies and learns about what 
is most modern in equipment. This great event of the sector is in line with one of the main purposes of ABIMED, 
which is to increase access to the best health technologies for Brazilians. We will work together to facilitate this 
important accomplishment. 
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Em nossa nova casa, o São Paulo Expo, a Hospitalar  
está dividida em sete importantes setores. 

Conheça cada um e programe a sua visita!

Equipamentos: dedicado à exposição de máquinas, componentes, 
móveis hospitalares e dispositivos médicos. Arenas de conteúdo 
gratuito: Engenharia Clínica e Atenção Domiciliar/Unidades de Transição.

Tecnologia: apresenta empresas e  startups de tecnologia aplicada à 
saúde. Arena de conteúdo gratuito: Tecnologia. 

Facilities, Infraestrutura e Arquitetura: as soluções e produtos 
são voltadas para catering, vending machine, cozinha, lavanderia, 
energia, climatização, hotelaria, infraestrutura e arquitetura, móveis, 
acessórios, utensílios e serviços. Arena de conteúdo gratuito: Facilities 
Innovation.

Pavilhões Internacionais: você poderá conhecer as soluções apresentadas 
por Alemanha, Argentina, Coreia, Suíça, Bélgica, Franca, Estado Unidos e 
China. Arenas de conteúdo gratuito: Arena Health e Arena de Indústria 
e Distribuidores.

Reabilitação, Cuidados de Transição e Desospitalização: equipamentos 
e soluções para reabilitação, ortopedia, fisioterapia, home care, 
desospitalização, bens de consumo, componentes, cuidados pessoais, 
eletromédicos, órteses, próteses, equipamentos de resgate, ambulâncias 
e transformadoras de veículos. Arena de conteúdo gratuito: Reabilitação  

Consumíveis & Ortopedia: são fornecedores de consumíveis e produtos 
para análises clínicas, patologia, farmácias, hospitalares e equipamentos.  
Arena de conteúdo gratuito: Arena Health 

NOVIDADE Diagnóstico e Laboratórios: com soluções e inovações para 
laboratórios, diagnóstico e análises clínicas.  

Promoção e Organização

hospitalar.com
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(11) 3966-2000
faleconosco@publimededitora.com.br

HÁ 20 ANOS AGREGANDO CONHECIMENTO E 
PROMOVENDO NEGÓCIOS NO SETOR DA SAÚDE

O site Busca Hospitalar é uma completa ferramenta para localizar 
empresas, marcas, produtos e serviços do setor, possibilitando 
contato direto com os fornecedores.

Para quem quer comprar, é a chance de encontrar o que precisa 
de forma rápida e eficiente. Para quem quer vender, é uma 
excelente oportunidade de divulgar produtos através de uma busca 
segmentada, que permite ótimos resultados.segmentada, que permite ótimos resultados.

Com mais de 110.000 acessos mensais, traz diariamente 
conteúdo relevante, divulgando as últimas notícias do setor, 
lançamentos em produtos e serviços, análises de mercado e 
artigos assinados por especialistas renomados, indicações 
de livros, oportunidades de trabalho e especialização, além de 
completa agenda e cobertura dos principais eventos.

Cadastre-se e fique atualizado com a nossa news semanal!Cadastre-se e fique atualizado com a nossa news semanal!

www.buscahospitalar.com.br

www.portalhospitaisbrasil.com.br
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2I HEALTH CARE
Localização / Location: B99
Tel: 5543 3154-9062 - Site: www.2i.ind.br - Brasil
Descrição: A 2i é uma empresa fabricante de produtos para a saúde (health Care). Tendo a inovação como 
foco, a 2i busca facilitar e aperfeiçoar os cuidados com a saúde, fornecendo produtos odontológicos e insumos 
médico-hospitalares para assim proteger a vida. Trabalhamos para sermos referência nos mercados em que 
atuamos, cumprindo exigentes padrões de qualidade (ISO 13485) e contribuindo para o desenvolvimento da 
saúde no Brasil e no mundo.

6B INVENT GERMANY INOX CE
Localização / Location: D200
Tel: 55 11 2069-3500 - Site: https:www.6binvent.com.br - Brasil 

A SABIE
Localização / Location: D198
Tel: 140851-8513 - Site: www.sabie.com.br - Brasil 
Descrição: Fundada em 1931, a Sabie é hoje uma das principais empresas de Enxovais Corporativos do 
país, atendendo os principais clientes dos segmentos hospitalar e hoteleiro. Atualmente a empresa possui 
aproximadamente 150 funcionários diretos, um parque industrial com 6.500 m² de área construída e um 
maquinário de ponta, ou seja, a Sabie está apta para atender as demandas dos clientes mais exigentes. Foi 
realmente focando no cliente e em sua total satisfação que a Sabie alcançou o número atual de 4 mil clientes 
ativos pelo Brasil, os quais mostram um índice de 95% de satisfação com a marca. O reconhecimento e a 
aprovação da durabilidade dos produtos Sabie, feitos para suportar uso intensivo e lavagens industriais sem 
perder a qualidade, é o que faz com que aSabie procure atingir cada vez mais altos padrões de matéria-
prima, confecção, personalização e acabamento. Somente uma empresa com foco nos clientes seria capaz 
de trilhar uma história de 91 anos de atuação no mesmo segmento.

A&D MEDICAL
Localização / Location: E199a
Tel: 1 6786845403 - Site: medical.andonline.com - USA
Descrição: A&D Medical is a worldwide leader in connected health and biometric measurement devices 
and services for consumer wellness and chronic condition management. We are the inventor of the 
digital home blood pressure monitor with 40+ years of expertise in precision measurement. Since 
1977 A&D Medical manufactures and distributes a full line of advanced biometric monitoring solutions 
including blood pressure monitors, weight scales, activity monitors, and other health monitoring 
devices for consumer and professional use.

ABATEK
Localização / Location: D201
Tel: 55 11 5087-8929 - Site: www.abatek.com
Descrição: ABATEK is a manufacture of custome rubber and plastic components. Global manufacturer of 
custom silicone keypads, membrane switches, assemblies, connectors, and rubber/plastic parts for use 
in electronic input/output devices. Abatek - A Touch Better for the medical, automotive, consumer and 
instrumentation markets worldwide.

ABCIS
Localização / Location: E96
Site: abcis.org.br - Brasil
Descrição: Desde sua fundação em 2008, promove o intercâmbio de conhecimento e práticas em tecnologias 
da informação no segmento de saúde, sendo um agente ativo de transformação para a melhoria.
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ABIMED
Localização / Location: H34
Tel: 55 11 5092-2568 - Site: abimed.org.br - Brasil
Descrição: Tecnologia. Saúde. Vida. A Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para Saúde (ABIMED) 
congrega empresas nacionais e multinacionais que representam cerca de 65% do setor de equipamentos e 
dispositivos médicos no Brasil (0,6% do PIB nacional). A Associação tem como princípio contribuir para a promoção 
de um ambiente saudável, sustentável e propício à inovação tecnológica e à competitividade de suas associadas 
nos mercados local e global, bem como contribuir para o desenvolvimento do setor de saúde no Brasil, com foco 
no paciente, propiciando à população brasileira acesso a tecnologias de saúde inovadoras e de alta performance. 
A ABIMED possui em seus eixos a ética e a transparência que pautam sua atuação na representação da indústria, 
sendo a primeira entidade do setor a lançar um Código de Conduta para seus associados.

ABLUE CO., LTD
Localização / Location: A172
Tel: 82 7041933005 - Site: en.ablue-global.com - Coreia do Sul
Descrição: We, ablue, are a manufacturer of posture corrector chairs based in Gyeonggi-do, South Korea. We study 
your healthy habits. Based on differentiated ideas and designs, our company researches, develops and manufactures 
ideas products that can help consumers in a healthy life through proper posture in the pandemic era and innovative 
design productsthat can improve the convenience of life. Our biggest hit, the Curble Chair, was introduced to the 
Korean market in early 2019 and achieved a remarkable achievement selling 3.5 million in domestic sales and 
exporting to more than 30 overseas countries. Currently, the cumulative sales of Curble Chairs have reached 8 million 
units which means that 8 out of 50 Koreans are using our chairs. Curble Chair is currently preparing additional models 
with various designs and new functions, and of course, researching and developing new products that can help you 
have a healthy life. After numerous digital devices were born, neck discs have been caused by straight-neck turtle neck 
syndrome from childhood and adolescents, and as the importance of proper posture is emphasized, the Curble Chair 
is in the blue ocean more than any other product. Also, can be used as a corporate anniversary gift and promotional 
gifts. It is a product with endless possibilities in the promotional gifts and office/schools furniture market. 

ABOTEC 
Localização / Location: E138
Tel: 55 11 29506575 - Site: www.abotec.org.br/novosite/index.html - Brasil
Descrição: A ABOTEC - Associação Brasileira de Ortopedia Técnica - entidade sem fins lucrativos, tem como 
principal objetivo o desenvolvimento técnico - científico da ortopedia técnica do Brasil. 
 
ABRAFAC
Localização / Location: H97
Site: www.abrafac.org.br - Tel: 5511 3382-1377
Descrição: A ABRAFAC Associação Brasileira de Facility Management, Property e Workplace é uma entidade 
sem fins lucrativos, fundada em 2004, que tem por objetivo desenvolver o mercado, as organizações e 
os profissionais de Facilities, sejam eles agentes públicos, contratantes, consultores, administradores ou 
empresas prestadoras de serviços.

ABRAIDI 
Localização / Location: I58 
Tel: 5511 3256-1321 - Site: www.abraidi.com.br - Brasil
Descrição: A Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para Saúde – ABRAIDI foi fundada 
em 1992 com a missão de representar e defender os interesses do setor de importação e distribuição de produtos 
para saúde, tanto em órgãos governamentais como no relacionamento com as demais entidades do setor.

ABRALIMP
Localização / Location: H93
Tel: 5511 3079-2003 Site: www.abralimp.org.br - Brasil
Descrição: A Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional - Abralimp é uma entidade civil, sem 
fins lucrativos e de âmbito nacional. A Abralimp reforça sua atuação em prol da limpeza profissional e seu 
importante papel na promoção da saúde às pessoas. 
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ABRAMED
Localização / Location: B143 
Tel: 5511 4305-4880 - Site: www.abramed.org.br - Brasil 
Descrição: A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) foi fundada em 2010 como resultado 
da junção de esforços de empresas de medicina diagnóstica do país. A Abramed tornou-se a voz de seus 
associados nos diálogos com instituições públicas, governamentais e regulatórias, expressando a visão e os 
anseios do setor sobre assuntos relacionados a saúde e a adoção de políticas e medidas que considerem a 
importância da medicina diagnóstica para os cuidados da população brasileira. 

ABRIDEF 
Localização / Location: H148 
Site: www.abridef.org.br - Brasil
Descrição: Associação Civil de Direito Privado, sem fins lucrativos, tem como escopo agir como Orgão de 
representação do setor de Tecnologia Assistiva (pessoa com deficiência, mobilidade reduzida e idosos) encaminhando 
e coordenando as demandas dos nossos associados favorecendo o fomento, defesa, informação, mediação, consulta 
e a aproximação dos associados, de forma a incrementar as relações comerciais, políticas e promocionais.

ABSOLOGY CO., LTD.
Localização / Location: E211g
Tel: 82-31-3488645 - Site: www.absology.co.kr - Republic of Korea.
Descrição: We, ABSOLOGY are the specialized manufacturer for the Fluorescent Immuno-Assay (FIA) 
Quantitative IVD Medical Diagnostic portable Equipment. So, our product is POCT(Point of care medical 
analyzer) with the below testing parameters(biomarkers). 

ACCIAX
Localização / Location: H151 
Tel: 55 1933626077 - Site: www.acciax.com.br - Brasil

ACCUMED PRODUTOS
Localização / Location: E160 
Tel: 5521 2126-1600 - Site: www.accumed.com.br Brasil
Descrição: Há mais de 25 anos a Accumed-Glicomed desenvolve, fabrica e distribui equipamentos para 
monitoramento da saúde, tanto em casa, quanto em ambientes hospitalares. Nosso objetivo é oferecer 
produtos confiáveis que levem segurança e facilidade para os consumidores. Possuímos o maior portfólio 
de produtos para saúde do mercado brasileiro e nossos produtos são desenvolvidos e fabricados em 
parceria com as principais empresas do segmento de saúde ao redor do mundo. Com foco na qualidade 
dos produtos, a Accumed-Glicomed é a empresa com o maior número de certificações de qualidade e 
de órgãos regulatórios, incluindo certificações ANVISA (Boas Práticas de Fabricação), INMETRO e ISO. A 
empresa tem um laboratório próprio de controle de qualidade certificado pelo INMETRO. A estrutura 
é totalmente equipada com os mais avançados aparelhos de teste e controle, além de contar com o 
trabalho de técnicos altamente treinados. A Accumed-Glicomed está presente em todo o território 
Brasileiro. Possuímos a maior equipe de atendimento comercial aos revendedores e uma completa rede 
de assistências técnicas para suporte aos usuários dos seus produtos. Nossos equipamentos podem 
ser encontrados nos mais diversos locais de venda, como farmácias, lojas especializadas em produtos 
médicos, grandes varejos e também em lojas virtuais. 
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ACE PISOS E REVESTIMENTOS
SINÔNIMO DE AGILIDADE, CONFIANÇA E EXCELÊNCIA EM ATENDIMENTO. 
Localização / Location: F91 
Tel: 5511 2065-2799 - Site: www.acerevestimentos.com.br - Brasil.
Descrição: Com mais de 23 anos de experiência, a ACE Pisos e Revestimentos oferece ao mercado 
Brasileiro soluções inovadoras em pisos vinílicos, carpetes e revestimentos de parede. Com uma ótima 
percepção e compreensão, a ACE Revestimentos tem a capacidade de gerar tendências e fornecer 
soluções inovadoras e ecologicamente corretas para atender as exigências dos segmentos corporativo, 
educacional, esportivo, hoteleiro, industrial, saúde entre outros. A ACE possui sede na cidade de São 
Paulo, com equipe altamente qualificada para dar todo o suporte técnico e comercial. A ACE mantém 
mais de 450 mil m² de estoque para atendimento direto de seus clientes em todo o Brasil, garantindo 
assim, entrega imediata e agilidade na reposição. Nosso maior diferencial é ter tecnologia de ponta em 
pisos e revestimentos, produtos e designs exclusivos dos maiores fabricantes do mundo, somado com 
uma equipe comercial e técnica altamente qualificada. Instalação e assistência técnica permanente sem 
intermediários e com a garantia da ACE REVESTIMENTOS. 

ACNIS DO BRASIL 
Localização / Location: B166 
Tel: 55 15 3325-5940 - Site: www.acnisdobrasil.com.br - Brasil
Descrição: A ACNIS DO BRASIL é distribuidora de materiais metálicos e polímeros para instrumentais, dispositivos 
medicos invasivos e dispositivos medicos implantaveis em formatos de barras, chapas, placas, tubo, fio. 

ADCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL CIRURGICO.
Localização / Location: C151 
Tel: 5531 3496-1855 - Site: www.adca.ind.br - Brasil

ACOS MACOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
Localização / Location: C62 
5511 2085 -7000 - Site: www.acosmacom.com.br - Brasil

ACTE SPORTS
Localização / Location: F128 
Tel: 5511 3392-4131 - Site: www.actesports.com - Brasil
Descrição: No mercado desde 2010, a Acte Sports é uma empresa especializada em equipamentos e 
acessórios esportivos, fitness, funcional, pilates, yoga e reabilitação. A Acte Sports nasceu com um sonho: 
aliar excelente qualidade, design e funcionalidade, oferecendo ao mercado produtos ligados ao esporte e 
à saúde. Os produtos são desenvolvidos para unir bem estar, boa forma física, praticidade, disposição e 
energia para encarar as tarefas do dia-a-dia. O portfólio da Acte conta com mais de 300 produtos, divididos 
categorias como: Treino Indoor, Treino Funcional, Agilidade, Cross Trainning, Reabilitação e Fisioterapia, 
Liberação Miofascial, ACTE Fight, Massagem e Relaxamento, Acessórios para Bike, entre outras. 

ACTO GMBH  
Localização / Location: E210-7 - Alemanha
Descrição: A ACTO GmbH é especializada na produção, venda e marketing de uma ampla variedade de 
produtos: desinfetantes, curativos, produtos de higiene e cuidados pessoais, limpadores industriais, 
suplementos alimentares, cosméticos, produtos veterinários, fertilizantes agropecuários e máscaras faciais. 
Temos o prazer de apresentar a nova e inovadora geração de produtos para tratamento de feridas: Solução 
e Gel Actolind w e Curativos Hidrocoloides Actolind.

ADROIT MANUFACTURING CO. 
Localização / Location: H152 - Índia
Descrição: Manufacturer Of Wound Drainage Trocars, Laparoscopic Trocars, Quincke Point & Pencil Point 
Spinal Needles, Epidural Needles, Pusher Rods/Stylets, Cannulas, Torquers,Introducer Needles, Initial 
Pucnture Needles,Biopsy Needles, Micro Suction Cannulas, Chiba Needles, Veress Needles,Opthalmic 
Cannulas, Vertebroplasty Needles, Liver Biopsy Needles, Dental Needles, Probes, Liposuction Needles, Bone 
Marrow Cannulas, Tunellers And Oem Needles.
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AEROCOM GMBH & CO. KG  
Localização / Location: F220-3 - Alemanha

AFS BRASIL 
Localização / Location: E-80 
Tel: 55 113884-7595 - www.afsbrasil.com.br - Brasil
Descrição: A Associação dos Fornecedores da Saúde – AFS integra fornecedores do setor de saúde, de 
modo a proporcionar soluções de qualidade, sendo uma facilitadora para hospitais e outras unidades do 
segmento.A Associação une marcas que se complementam, oferecendo diferentes soluções e serviços 
de infraestrutura, equipamentos, produtos e serviços para hospitais, com olhar 360 graus.O principal 
objetivo é auxiliar as empresas na busca por parceiros qualificados, e especializados, a fim de atender 
as necessidades específicas de cada projeto. O mercado demanda que as empresas que atendam um 
ramo específico dialoguem, para que a prestação de serviços seja eficiente, ágil, segura, sem desperdícios, 
aliado ao compromisso de qualidade com nossos clientes.A AFS tem como missão proporcionar 
facilidades, inovação ao mercado da saúde, integrando fornecedores com visão 360 graus do negócio do 
contratante. Atualmente, entendemos que o segmento exige que seus fornecedores estejam alinhados, 
para oferecerem soluções de modo prático e assertivo na implementação de infraestrutura de seu 
negócio.Por isso que nós, da AFS, temos uma resposta moderna e completa às demandas do mercado de 
saúde, atingindo sempre os melhores resultados com nossas soluções, otimizando as especificidades de 
cada fornecedor e compartilhando soluções, reduzimos riscos, custos e oferecemos entregas refinadas e 
assertivas.Conheça o nosso time de especialistas e conte conosco! 

AGAPPE DIAGNOSTICS SWITZERLAND GMBH 
Localização / Location: A166 - Suiça

AIRINSPACE SE
Localização / Location: F-200c 
Tel: 33130070101 - Site: www.airinspace.com/en - França
Descrição: Fabricante francês líder de soluções para prevenir infecções ambientais em edifícios hospitalares 
e públicos. AIRINSPACE® produz purificadores de ar móveis, dispositivos móveis de descontaminação de ar, 
ambientes de proteção modular e sistemas automatizados de desinfecção de ambientes.

AIRSUPPLY LOGISTICA E TRANSPORTES 
Localização / Location: B79 
Tel: 5511 9 9141-0454 - Site: airsupplybr.com - Brasil
Descrição: Especializada no transporte aéreo e rodoviário de cargas fracionadas e dedicadas para os 
mais diversos segmentos, a AIRSUPPLY oferece soluções inteligentes em logística e distribuição com total 
flexibilidade, excelência e rigoroso padrão de qualidade.Atuando em todo território nacional, a AIRSUPPLY 
garante a produtividade e a credibilidade da sua operação através do gerenciamento de frota própria e em 
parceria com fornecedores qualificados e alinhados com as diretrizes da empresa. 

AKLIMPER 
Localização / Location: G63 
Tel: 5511 3451-6929 - www.aklimper.com.br - Brasil 
Descrição: AKLIMPER Investe em design diferenciado de produtos para consultórios médicos, hospitais, 
clínicas, laboratórios,ambulâncias, resgate, veterinárias, estéticas, estúdios de beleza, empresas industriais, 
pecuária, mergulho, suporte/rack, festas/eventos e trabalhamos com desenvolvimentos e projetos sob medida. 
Proporcionados aos clientes um serviço completo e de alta qualidade, buscando sempre inovações em nossa 
linha. 

AL CAN EXPORTS
Localização / Location: A66 - India
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ALCANCE INNOVATION CONSULTING
Localização / Location: D128
Tel: 55 31 2127-2877 - www.alcanceconsullting.com.br - Brasil
Descrição: Consultoria em Inovação de Tecnológica que atua nas áreas de desenvolvimento de Estratégia, 
Gestão da Inovação, Funding, Incentivos Fiscais, Negociações de Inovação e Jurídico Aplicado à Inovação. 
Focada na organização e estruturação de processos de inovação alinhadas com o planejamento estratégico do 
cliente. Utilizamos ferramentas e metodologias específicas para cada empresa, que melhoram os resultados 
das estratégias de inovação nas organizações. Somos uma equipe sólida e multidisciplinar com know-how, para 
estruturar processos de inovaçã, apoiando a tomada de decisão dentro das oportunidades do ecossistema.

ALFAPHARMA
Localização / Location: F230-3 - USA

ALICN MEDICAL SHENZHEN, INC.
Localização / Location: H210F 
Tel: 86 075526504849 - Site: www.alicn-med.com/en - China
Descrição: Alicn Medical (Shenzhen) INC. founded in 2010, is a national high-tech medical enterprise integrating 
research, development, design, manufacturing and sales. Its headquarters is located in shenzhen, with multiple 
production bases and technical research institutions throughout the country. Sales network throughout the 
Chinese mainland, Hong Kong, Taiwan, the Middle East, Europe and the United States and other domestic and 
foreign regions. In 2016, Alicn successfully landed in NEEQ (Stock Code:837270), which laid the foundation for 
the further realization of becoming a well-known medical brand in China.Currently, Alicn is based on three major 
markets of Home health Care, Professional medical and Mobile Medical, and increase input of independent 
technology research and development.  We formed a transformation strategic alliance of industry-university-
research with a number of well-known universities in Guangxi and Suzhou.Alicn has developed a high-precision 
temperature compensation algorithm leading the industry, upgraded the industry's differential blood pressure 
algorithm, established an advanced high and low temperature environmental laboratory, applied for and owned 
nearly 100 patents, and built the company's strong technical research and development strength.Innovative 
technology through scientific research;Forging reputation for quality. Now, Alicn Medical (Shenzhen) INC. have 
nearly 200 employees and the world-class production and assembly equipment with ISO13485:2003 system 
issued by TUV of Germany. Our products are certified with CE, FDA and CFDA. With brands of Fond, World Health 
and BBL, our products are emerging in global market respectively based on home, professional and medical care 
services. At the same time, in the field of OEM and ODM services, by optimizing supply chain management, the 
company integrates the consciousness of pursuing high quality into every process of product manufacturing, and 
improves customer satisfaction with excellent quality and considerate service.In the future, taking the public 
health as our goal, Alicn will go on to become a well-known brand factory all over the world and bring healthy 
management concepts and advanced solutions to thousands of families in China and overseas countries. 

ALIFAX BRASIL
Localização / Location: A138 
Tel: 5511 5533-9069 - Brasil 
Descrição: ALIFAX é uma empresa com sede em Padova e Nimis - Itália e filiais em 5 países, como o Brasil. Com 
mais de 30 anos de tradição e experiência em equipamentos para diagnóstico clínico, investe constamente 
em avanços tecnólogicos, sempre entregando aos clientes qualidade, agilidade e precisão nos resultados. 
Possui equipamentos e reagentes para os testes de Velocidade de Hemossedimentação, Microbiologia, 
Armazenamento de amostras biológicas e Biologia Molecular."
 
ALLIA HIGIENE 
Site: www.allia.com.br
Localização / Location: H-117
Tel: 55 11 3096-4500 - Brasil 
Descrição: ALLIA tem a mais abrangente solução de higiene e limpeza profissional: diagnóstico e processos, 
produtos de alta performance, treinamento e conscientização, gestão simplificada para operações multi site. 
Em hospitais, atua da lavanderia à limpeza de áreas críticas, do banho de leito à cozinha. Parte da maior rede 
global do segmento, oferece cobertura nacional com elevado nível de serviço e atendimento local em mais 
de 1.500 cidades de todo o Brasil. 





PERFIL DOS EXPOSITORES EXHIBITORS PROFILE

40 |

ALLWIN
Localização / Location: K15

ALOCAMA
Localização / Location: D 58
Tel: 5521 2501-5055 - Site: www.alocama.com.br - Brasil

ALTERNATIVA VEÍCULOS ESPECIAIS
Localização / Location: K40 
Site: www.alternativatransformadora.com  
Descrição: A Alternativa investe em equipamentos de ponta e treinamento continuo da equipe profissional, 
desta forma podemos executar todos os projetos no seguimento de adaptação especial para veículos. 
Nosso compromisso com a qualidade é frequente, procuramos adequar nossas realidades de acordo com 
as necessidades de cada cliente, desenvolvendo um trabalho com seriedade e executando projetos com 
excelência. Sempre em busca da melhoria contínua de seus produtos e serviços.

ALVARO APOIO
Localização / Location: C-101
Tel: 08006438100 - Site: www.alvaroapoio.com.br - Brasil 
Descrição: Somos um dos maiores laboratórios de apoio do Brasil, referência desde 1968. Com o maior 
número de Núcleos Técnicos Operacionais, asseguramos agilidade no recebimento das amostras, e realizamos 
exames, do simples aos de alta complexidade, com equipamentos tecnológicos, garantindo qualidade e 
segurança. Temos o maior corpo clínico da América Latina, garantindo o apoio necessário no suporte de 
assessoria técnica e científica. Somos a extensão do seu negócio para, juntos, cuidar da saúde das pessoas.

AMERICAN LENOX.
Localização / Location: D-241d  
Tel: 49523089 - Site: www.americanlenox.com - Argentina

AMBULANC (SHENZHEN) TECH. CO. LTD. 
Localização / Location: A-83 
Tel: 8613714777911 - Site: www.amoulmed.com
Descrição: Fundada em 2001, a AMBULANC (SHENZHEN) TECH. CO., LTD. tem 20 anos de experiência na 
produção própria de equipamentos hospitalares de suporte à vida. Somos uma empresa líder em dispositivos 
médicos de emergência e estamos engajados na pesquisa, desenvolvimento e produção de equipamentos 
médicos de cuidado crítico. Nossa missão é melhorar a experiência e os resultados clínicos de pacientes sob 
cuidado intensivo. Desenvolvemos ventiladores pulmonares, sistemas de reanimação cardiopulmonar (RCP), 
desfibriladores, dentre outros equipamentos de emergência médica. A pesquisa científica e a inovação 
tecnológica são força motriz da nossa empresa. Contamos com 6 centros de P&D, temos mais de 230 
patentes, e nossos dispositivos médicos têm certificação ISO13485, EN1789, CFDA, FDA, CE, MDL, Anvisa, 
TAG etc.. Nossos produtos são usados por hospitais e equipes de emergência e resgate em mais de 60 países. 

AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.
Localização / Location: D208 
Site: www.amcor.com - Brasil
Descrição: Embalagens para Esterilização; Papel Grau Cirúrgico; Papel Crepado; SMS; Indicadores químicos; 
Indicadores biológicos; Pouches Tyvek(R) e Pouches PGC; Filmes laminados; Filmes para Termoformação; 
Atendemos o mercado MDM e Hospitais.

AMRRA ELECTROMEDICINA
Localização / Location: E-231g 
Tel: 52913900 - Site: amrra@amrra.com-Argentina
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ANAHP 
Localização / Location: H30 
Tel: 5511 3178-7444 - Site: www.anahp.com.br - Brasil
Descrição: A Associação Nacional de Hospitais Privados – Anahp é uma entidade representativa dos principais 
hospitais privados de excelência do país. Criada em 11 de maio de 2001, durante o 1° Fórum Top Hospital, em Brasília 
e fundada em setembro do mesmo ano, a Anahp surgiu para defender os interesses e necessidades do setor, bem 
como expandir as melhorias alcançadas pelas instituições privadas para além das fronteiras da Saúde Suplementar, 
favorecendo assim todos os brasileiros. Atualmente a Anahp ocupa uma função estratégica no cenário político e 
institucional, principalmente no desdobramento de temas essenciais à sustentabilidade do sistema. Representante 
de hospitais reconhecidos pela certificação de qualidade e segurança no atendimento hospitalar, além de promover 
ações que transcendam os interesses das instituições associadas. A Anahp está preparada para fortalecer o 
relacionamento setorial e contribuir para a reflexão, ampla e irrestrita, sobre o papel da saúde privada no país.

ANATOMIC 
Localização / Location: F160 
Tel: 5511 4616-7405 - Site: www.anatomic.com.br - Brasil
Descrição: A Anatomic é uma empresa com mais de 26 anos de experiência no mercado brasileiro e oferece as 
melhores opções em modelos anatômicos, microscópios e uma ampla linha de simuladores ginecológicos e obstétricos, 
emergências ACLS/RCP/BLS, treinamentos de enfermagem, exames e treinamentos clínicos, tecnologias avançadas e 
preços competitivos. Ao longo destes anos a Anatomic tornou-se referência em anatomia, microscopia e simuladores. 

ANBIOTEC BRASIL 
Localização / Location: D-128 
Site: www.anbiotec.org.br - Brasil
Descrição: A Anbiotec Brasil é oficialmente a maior rede de negócios e empresas inovadoras do setor 
de biotecnologia brasileiro. Fundada em 2010 como uma associação privada sem fins lucrativos, apoia a 
inovação e o empreendedorismo como ferramentas para o fortalecimento e a competitividade industrial.
Contamos com 63 empresas associadas que movimentam um mercado de bilhões de reais anualmente. Com 
muita criatividade e esforço em pesquisas, temos produtos com qualidade reconhecida mundialmente. Ter 
uma parceria como a Anbiotec Brasil é a chance de sua empresa se conectar com quem está na vanguarda 
do mercado e estabelecer diálogo junto a instituições governamentais e privadas em todo o mundo.Ao se 
associar, a sua empresa encontrará: Representatividade e Legitimidade, Fortalecimento da Rede de Negócios, 
Apoio para competitividade, Perfil Empreendedor, Promoção de Negócios, Atração de investimentos, Apoio 
a internacionalização.Atuamos através de ações como apoio para participação dos associados em feiras 
e congressos nacionais e internacionais, com benefícios e condições especiais; reuniões setoriais para 
discussão de temas de mercado e tecnológico através dos Comitês: Regulatório, Comércio Exterior, Insumos 
Estratégicos e Life Sciences, Mercado IVD, Mercado Saúde Animal, Relacionamento P&D-Mercado; parcerias 
e projetos com instituições e centros de pesquisa nacionais e internacionais; treinamentos e capacitações. 

ANGIPLAST
Localização / Location: H202 - India

ANHUI BYTECH MEDICAL SUPPLIES CO., LTD. 
Localização / Location: F203 
Tel: 8651085093588 - Site: www.bytech-dt.com-China
Descrição: BYTECH is a professional manufacturer of disposable Vinyl&Nitrile gloves and disposable plastic 
cutlery,With more than 108 production lines, Monthly production capacity of more than 360*40HQ, and we 
are the largest glove manufacturer in southern China and exported to USA, EU, Japan, South America, Australia 
and other countries and regions. We produce gloves from M3.5g to M5.5g. Powdered and Powder free. Clear 
Blue black and Pink. We’ve achieved certifications under ISO9001, 13485, 14001, CE, TUV,BRC the U.S. FDA etc. 
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ANTERIS MEDICAL GMBH  
Localização / Location: E210-8 - Alemanha
Descrição: A anteris dá suporte global às indústrias farmacêutica e de dispositivos médicos ao gerenciar o 
desenvolvimento de produtos combinados, dispositivos médicos e diagnóstico in vitro. Nós trabalhamos com 
compliance, regulação e soluções inovadoras e eficientes em recursos para documentação técnica conforme, 
assim como um profundo conhecimento especializado em marketing e vendas, especialmente sobre os 
requisitos de mercado europeus e norte-americanos.

ANEXTH 
Localização / Location: C99 
Tel: 5551 9 8164-0050 / 5511 9 9007-8656 - Brasil
Descrição: Anexth é uma plataforma medtech que cria um novo modelo de atenção à saúde, entregando ao 
paciente uma jornada completa. Sua missão está voltada para transformar a experiência do usuário, democratizar 
seu acesso aos serviços médicos de qualidade, inserindo a tecnologia e cultura digital nos cuidados com a 
saúde. Através do programa NXT, o Anexth criou um serviço personalizado para que cada paciente tenha acesso 
a produtos e serviços médicos remotos e/ou presenciais, como consultas, exames, cirurgias, procedimentos 
ambulatoriais e estéticos, além de medicamentos e vários outros. O pacote NXT contempla o programa NXT 
saúde protegida, a plataforma tecnológica NXT e a mais recente novidade, as estações NXT de atendimento, 
onde o paciente poderá se consultar remotamente e realizar exames não invasivos para diagnósticos.

AQUASONUS 
Localização / Location: G124 
Tel: 5511 3181- 5533 - Site: aquasonus.com.br - Brasil
Descrição: Somos uma empresa especializada em soluções para a melhoria da qualidade de vida de acamados, 
convalescentes e terceira idade. Inovação, tecnologia e alta qualidade marcam nossa trajetória de sucesso 
e comprometimento com nossos clientes. Homologada pela ANVISA e desenvolvida em conformidade com 
altos padrões técnicos, nossa linha de produtos para o setor hospitalar foi concebida para oferecer o máximo 
em conforto, saúde e bem estar. Disponíveis em todo o território nacional e também em vários países, nossa 
linha de produtos é referência de qualidade e durabilidade. 

ARCOMED 
Localização / Location: B11 - Suíça

ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 
Localização / Location: E59 
Tel: 5511 3588-5088 - Site: www.arjo.com/pt-br - Brasil
Descrição: A Arjo é um fornecedor global de dispositivos médicos, serviços e soluções que melhoram a 
qualidade de vida de pessoas com mobilidade reduzida e desafios de saúde relacionados à idade. Nossos 
principais clientes são instituições privadas e públicas dentro de cuidados intensivos e cuidados de longo prazo. 
Nossa oferta inclui produtos e soluções para o manuseio de pacientes, higiene, desinfecção, leitos médicos, 
superfícies terapêuticas, prevenção e diagnóstico de tromboembolismo venoso (TEV). Também oferecemos 
serviços como treinamento relacionado às vendas de produtos. Vendemos produtos e soluções em mais de 110 
países e somos quase 6.600 colaboradores em todo o mundo. Nossa sede está localizada em Malmö, na Suécia. 
Também contamos com Headquarters em São Paulo e Cidade do México para América Latina 

ARKMEDS  
Localização / Location: D119
Tel: 5531 4040-4244 - Site: www.arkmeds.com - Brasil

ARQUIMED DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. 
Localização / Location: H172 
Tel: 5548 3304-4993 - Site: www.arquimedhospitalar.com.br - Brasil
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ARTIS TECNOLOGIA 
Localização / Location: A88 
Tel: 5561 3366-5097 - Site: www.artis.com.br - Brasil

ARTMED 
Fabricação de móveis e equipamentos hospitalares.
Localização / Location: B99 
Tel: 5543 3341-5800 - Site: artmed.ind.br - Brasil

ASAP 
Site: www.asapsaude.org.br - Brasil
Descrição: Aliança para a Saúde Populacional - Asap é uma entidade sem fins econômicos, criada em 2012 
por um grupo de grandes empregadores da área de saúde, com a missão de disseminar o conceito de Gestão 
de Saúde Populacional, para maximizar o impacto e a sustentabilidade do sistema de saúde. 

ASOR INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E ELETRÔNICOS LTDA 
Localização / Location: D150 
Tel: 5516 2138-5353 - Brasil

ABDEH
Localização / Location: H90 
Tel: 5511 5056-1434 - Site: www.abdeh.org.br - Brasil
Descrição: Entidade que tem como objetivo contribuir para a contínua evolução brasileira no campo da 
Edificação Hospitalar. 
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ASSUT EUROPE S.P.A. 
Localização / Location: G55 
Tel: 390672677348 - Site: www.assuteurope.com - Itália
Site: www.linkedin.com/company/assut-europe-s.p.a.
https://www.linkedin.com/company/assut-europe-s.p.a.
Descrição: Assut Europe is committed to the constant development of innovative products and solutions to improve 
patient’s life. For over 30 years we have listened to the voice of our customers and we strive to provide technological 
innovation and value-driven solutions tailored to the needs of patients. Founded in 1991, Assut Europe is an Italian 
manufacturer of high quality surgical sutures and a medical devices distributor headquartered in Magliano dei Marsi 
(L’Aquila). Today Assut Europe is present across all surgical specialties in more than 11 countries. Our mission is to 
raise the bar of patient standards of care delivering high quality, cost-effective solutions, to meet the ever changing 
requirements of modern surgery. As a key partner for clinicians and healthcare professionals, we constantly invest 
in R&D to help making a positive impact in the life of patients. Our vision is based on total quality management and 
lean production. We strive to meet our customer’s expectations through an offer focused on certified, high quality 
products. At Assut Europe, we are deeply committed in our R&D activity focused on technology to serve all surgical 
specialties. General surgery, Vascular, Cardio, Thoracic and Orthopaedics, just to mention a few, represent some of 
our areas of expertise. A 360 degree commitment to our patients and healthcare professionals. We are proud to offer 
to our customers a complete range of products, including our surgical sutures, exclusively made in Italy, absorbable 
hemostats, meshes, laparoscopy surgical devices, external fixators in orthopaedics. 

ATI INDUSTRIES  
Localização / Location: F196f 
Tel: 2 38 29 29 02 - França
Descrição: Empresa francesa sólida, com 90 anos de experiência na pesquisa e desenvolvimento de 
equipamentos inovadores relacionados ao tratamento térmico de resíduos. A ATI prioriza um design de 
alto padrão, e se destaca pelo engenho de soluções personalizadas, desde a análise das necessidades 
até o controle da instalação. A empresa possui uma ampla gama de incineradores, de pequena a grande 
capacidade, ajudando a minimizar o impacto ambiental dos resíduos.

ATLÂNTICA EDITORA 
Localização / Location: H115
Tel: 5511 3129-0040 - Site: atlanticaeditora.com.br - Brasil 
Descrição: Atlântica Editora edita as seguintes revistas: Fisioterapia Brasil, Nutrição Brasil, Enfermagem 
Brasil, Educação & Inclusão e Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício. 

AURORA HEALTH 
Localização / Location: A81
Tel: 5515 3235-4800 - Site: www.eadiaurora.com.br - Brasil
Descrição: A Aurora Health, é um segmento da AURORA EADI que está no mercado há mais de 20 anos desenvolvendo 
e oferecendo soluções mais inteligentes de logística integrada. Com uma infraestrutura completa e especializada, a 
Aurora Health atende os clientes do segmento Healthcare promovendo a melhor solução logística para a Industria 
farmacêutica e de produtos da saúde humana e animal nas operações de Armazenagem alfandegada, armazenagem 
Geral e transportes. <u>Áreas e Docas climatizadas e envelopadas:</u>Somos devidamente homologados em todos 
os requisitos regulatórios junto a ANVISA (PVPAF-Campinas), com Câmara, antecâmara e mini-câmara, com controle 
de temperatura e monitoramento eletrônico de umidade para o armazenamento de mercadorias alfandegadas e 
nacional, com faixas de 2°a 8°C e 15°a 25° COferecemos ainda Plugs para permanência de containers reefers no pátio. 

AVANUTRI EQUIPAMENTOS 
Localização / Location: B65 
Tel: 5524 2252-2468 - Site: www.loja.avanutri.com.br - Brasil
Descrição: A Avanutri é uma empresa criada em 2004 para desenvolver soluções otimizadoras de serviços de saúde. 
Formada e administrada por profissionais da área de saúde, a empresa vem ampliando e diversificando sua área de 
atuação. Líder no mercado de tecnologia para avaliação física e nutricional, a empresa iniciou sua linha de Recovery 
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e High Performance. Hoje a empresa conta com mais de 100.000 clientes e exporta equipamentos para 23 países. 
A AVANUTRI tem como objetivo ser uma incubadora de tecnologias inteligentes. Temos por princípio manter um 
processo contínuo de pesquisa, e de ação conjunta com clientes, dessa forma, atuando de maneira significativa 
no desenvolvimento de novos produtos. Na linha de Nutrição, estamos presentes nas maiores Universidades de 
Nutrição públicas e privadas, e na linha de Recovery e High Performance contamos hoje com a chancela de grandes 
clubes do futebol nacional, como Fluminense, Botafogo, entre outros, além de seleções do exterior. 

AWEX  
Localização / Location: D211 
Site: www.ayga.com.br - Belgica

AYGA 
Localização / Location: F95 
Tel: 5551 2160-7180 - Brasil

BARRFAB 
Localização / Location: G39 
Tel: 5554 2628-8800 - Site: www.barrfab.com.br - Brasil
Descrição: Numerosas inovações, alta tecnologia, determinação e entusiasmo têm sido o segredo para o 
crescimento e sucesso da Barrfab. Com 23 anos de experiência e conhecimento inicialmente em Mesas 
Cirúrgicas, a Barrfab possui uma longa história sem precedentes. Estabelecida em 1998, a Barrfab desenvolve 
Mesas Cirúrgicas, acessórios, focos cirúrgicos, bisturis eletrônicos e estativas altamente precisos e com a 
máxima confiabilidade. Os nossos produtos atuam em inúmeros hospitais e clínicas de renome - aos nossos 
clientes oferecemos soluções inovadoras e eficazes. Com entusiasmo e know-how técnico, com determinação 
e aprimoramento contínuo, com colaboradores experientes - e acima de tudo - juntamente com os nossos 
clientes e parceiros, a Barrfab cresceu de uma pequena empresa para uma líder de mercado. 

BAUMER 
Localização / Location: F69
Tel: 5519 3805-7655 - Site: www.baumer.com.br - Brasil
Descrição: Durante nossos 70 anos de história desenvolvemos, produzimos e comercializamos soluções 
seguras, confiáveis, atualizadas e sustentáveis para a área de Ortopedia, CME, Life Science, dental e serviços. 

BAVARIAN PAVILION - BAVARIAN MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REGIONAL DEVELOPMENT AND 
ENERGYPRINZREGENTENSTR. 
Localização / Location: E210-1  
D-80538 Munich, Germany
Phone 49-89 2162-01 - Fax 49-89 2162-2460
E-mail: aussenwirtschaft@stmwi.bayern.de
www.stmwi.bayern.deIn cooperation with BAYERN INTERNATIONAL .
Descrição: Bavarian Bureau for International Business Relations Landsberger Strasse 300, D-80687 Munich, 
Germany Phone (+49-89) 660566-0 - Fax (+49-89) 660566-150
Email: info@bayern-international.de - Site: www.bayern-international.de And IHK-Chambers of Commerce 
and Industry in BavariaMax- Joseph - Strasse 2, 80333 D- Munich - 
Phone (+49-89) 5116-0 - Fax 49-89 5116-1306
E-Mail: ihkmail@muenchen.ihk.de - Site: www.muenchen.ihk.de
Discover the state of Bavaria with all of its potential - benefit from the services offered at the Bavarian Pavilion. 
Are you interested in doing business with Bavarian companies? Would you like to know more about the 
location Bavaria or find out more about Bavarian technologies? We promote Bavarian foreign trade and offer 
a wide range of support. Various programs facilitate contact with Bavarian companies. Participating companies 
within the Bavarian Pavilion: ACTO GmbH, www.actogmbh.comanteris medical GmbH, www.anteris-medical.
comCertmedica International GmbH, www.certmedica.deGeratherm Respiratory GmbH, www.geratherm-
respiratory.comHEGA-Medical, www.hega-medical.deMAVIG GmbH, www.mavig.com ONCARE GmbH, Site: 
www.myoncare.comRG Technology, Site: www.RGmed.com Ritter GmbH, www.ritter-online.de
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BAXTER 
Localização / Location: E31 
Tel: 0800125522 - Site: www.hillrom.lat/pt - USA
Descrição: Hillrom is a part of Baxter. Nós damos as boas-vindas à Hillrom na Baxter, onde estamos nos 
unindo para aprimorar o atendimento ao paciente em todo o mundo. Estamos construindo sobre os pontos 
fortes de duas empresas historicamente inovadoras e socialmente responsáveis, que atenderão melhor 
nossos pacientes, clientes e comunidades.Todos os dias, milhões de pacientes, cuidadores e provedores em 
todo o mundo, confiam no portfólio líder da Baxter de produtos e soluções de diagnóstico, cuidados críticos, 
nutrição, cuidados renais, hospitalares e cirúrgicos. Por 90 anos, temos causado um impacto na interseção 
crítica, onde as inovações que salvam e prolongam vidas encontram os provedores de saúde que fazem isso 
acontecer. Com produtos, terapias e soluções digitais disponíveis em mais de 100 países, os funcionários da 
Baxter em todo o mundo agora estão construindo sobre a rica herança de descobertas médicas da empresa, 
para avançar a próxima geração de inovações transformadoras de saúde. Estes dados de contato referem-se 
exclusivamente ao Brasil; para solicitações e solicitações fora do Brasil, consulte o https://www.baxter.com/
location-selector escolha a unidade específica da Baxter. 

BE & BI TECH CO.
Localização / Location: D221 
Tel: 82-33-7637610 - www.bnbtech.kr - Korea

BCF PLÁSTICOS LTDA. 
Localização / Location: G62 
Tel: 5511 2797-2444 - Site: www.bcf.com.br - Brasil
Descrição: Fabricante de produtos em pvc. Empresa de 50 anos no mercado. Produzimos ítens de utilidade 
hospitalar entre outros produtos para casa. Somos fabricantes de biombos hospitalares, portas sanfonadas, 
box sanfonados, portas deslizantes (plast roll) e da dog door. 

BE CARE.
Localização / Location: D1 
Tel: 5511 9 7555-1177 - Site: becaremat.com.br - 61 - Brasil
Descrição: Sempre junto às tendências do nosso mercado a BeCare fornece produtos médico-cirúrgicos 
para centros de atendimentos ambulatoriais, consultórios médicos, laboratórios, clínicas e hospitais em 
todo território nacional.

BEEIT 
Localização / Location: E88 
Tel: 5551 3105-2557 - Site: www.beeit.com.br - Brasil
Descrição: Sistemas de Saúde Soluções Inovadoras para Sistemas de SaúdeA beeIT uniu o conhecimento 
de profissionais de tecnologia e da saúde para criar inovação, facilidades e tornar a vida de pacientes e 
colaboradores menos complicadas. São mais de 15 anos de experiência em soluções inovadoras em sistemas 
de saúde, promovemos a diversidade de ideias, buscando novidades e estimulando o aprendizado contínuo. 
Reinventar, transformar, inovar, exercitar , ouvir pessoas, estimular, livrar-se de preconceitos, sonhar, livrar-
se de amarras convencionais e pensar fora da caixa. Esta é a beeIT. 

BEIJING CHOICE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 
Localização / Location: A-79 
Tel: 861088204629 - Site: www.choicemmed.com - China
Descrição: ChoiceMMed was established in 1993, Beijing, China. After years of technological development, our 
company become one of the largest manufacturers of medical equipment and keeps providing high-quality innovative 
devices. In the past two decades, we have been devoted ourselves into R&D, manufacturing and marketing activities 
in the medical field.In 2016,ChoiceMMed has been part of Tianjin CHASE SUN Pharmaceutical Co. Ltd (XSHE:300026)
There are more than 400 employees working on the new technologies and high-end products. Till now, ChoiceMMed 
has 5 foreign subsidiary companies, and our business has covered over 100 countries.
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BEIJING NORTH INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY CO., LTD  
Localização / Location: G-210e - China

BEIJING RICHEN-FORCE SCIENCE E TECHNOLOGY CO., LTD
Localização / Location: J31 - China

BELIFE
Localização / Location: A169 
Tel: 5571 3026-3652 /5571 9 8427- 8625 - Brasil
Descrição: Avental, compressa (estéril e não estéril), lençol, touca, prope e fralda descartável.

BERRY DO BRASIL LTDA.
Localização / Location: E161 
Tel: 5511 3021-7458 - Site: www.berryglobal.com/en - Brasil
Descrição: No Berry Global Group, Inc. (NYSE: BERY), criamos embalagens inovadoras e produtos de engenharia 
que acreditamos tornar a vida das pessoas e do planeta melhor. Fazemos isso todos os dias, aproveitando 
nossas capacidades globais incomparáveis, liderança em sustentabilidade e profundo conhecimento em 
inovação para atender clientes de todos os tamanhos em todo o mundo. Aproveitando a força de nossa 
diversidade e talento líder do setor de 47.000 funcionários globais em mais de 300 locais, fazemos parcerias 
com clientes para desenvolver, projetar e fabricar produtos inovadores com foco na economia circular. Os 
desafios que resolvemos e as inovações de que somos pioneiros beneficiam nossos clientes em todas as etapas 
de sua jornada. 

BEURER BRASIL 
Localização / Location: G-160 
Tel.: Fone: 5585 3241-4497 – Site: www.beurerbrasil.com.br - Brasil 

BETEL USO ÚNICO
Localização / Location: C158 
Tel: 5511 3077-7117 - Site: www.betelusounico.com.br/index.php?route=common/home - Brasil
Descrição: Descartáveis para linha Hospitalar. Nossos produtos não utilizam látex, reforçando nossa 
preocupação ambiental, e nosso sistema de logística reversa permite maior aproveitamento de recursos e 
mais inteligência em nossos processos de produção e distribuição.
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BE&BI TECH CO 
Localização / Location: D-222 
Tel: +82-33-763-7610 I F: +82-33-763-7620 
E-mail : info@bnbtech.kr I H: www.bnbtech.kr l Business Number: 224-16-28319

BFIX BRASIL 
Localização / Location: E202A 
Tel: 5511 9 8200-0337 - Site: www.bfixbrasil.com - Brasil

BHIO SUPPLY 
Localização / Location: C51 
Tel: 5551 3459-4000 - Site: www.bhiosupply.com.br - Brasil 
Descrição: A Bhio Supply atua na produção e desenvolvimento de instrumentais videolaparoscópicos de alta 
performance. Nosso portfólio conta com mais de 9 mil soluções inovadoras para diferentes especialidades 
médicas, utilizadas por profissionais de toda a América Latina. 

BIO BRASIL
Localização / Location: G168 
Tel: 5519 3826-6600 - Site: www.bio-brasil.com - - Brasil 
Descrição: A Bio Brasil é o resultado da fusão de dois importantes grupos de investidores brasileiros, e tem como 
principal foco o investimento contínuo em qualidade. Para todos os responsáveis por esse empreendimento 
a obtenção de produtos e tecnologias de ponta é fundamental, pois quando se trata de saúde, qualidade é 
inteligência. A empresa foi fundada no distrito Industrial de Anápolis, GO, município que abriga alguns gigantes 
do ramo, assim como, algumas das empresas que atualmente mais crescem no Brasil. Com esse parque de 
importantes indústrias do setor da saúde, Anápolis tem sido reconhecida como uma das cidades que mais tem 
contribuído para o aumento da renda per capita nacional. A Bio Brasil foi planejada para fabricação de produtos de 
saúde e desenvolvimento de tecnologias inovadoras, sempre respeitando os mais exigentes padrões de qualidade. 

BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Localização / Location: E201
Tel: 5535 3427-7000 - Site: www.biobase.ind.br - Brasil
Descrição: Fundada em 2002 na cidade de Pouso Alegre/MG, a Biobase tem como objetivo principal a 
sustentação da vida, dedicando-se à recuperação da saúde dos pacientes em todo o país.
A Biobase utiliza tecnologias de última geração na industrialização de produtos descartáveis para medicina, 
com destaque às linhas venosas, nutrição, sondas, cateteres entre outras. Aliar soluções inovadoras, 
eficiência e excelência no cuidado com a saúde faz da Biobase uma referência em produtos descartáveis para 
nutrição e medicina, sendo ainda sustentável e rentável para o ambiente. 

BIOCAM 
Localização / Location: E80 
Tel: 5519 3272-8000 - Site: www.biocam.com.br - Brasil

BIOCHOQUE
Localização / Location: H125 - Tel: 5511 9 9137-5037 - Brasil

BIOCLIN 
Localização / Location: C131 
Tel: 5531 3439-545 - Site: www.bioclin.com.br - Brasil
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BIOCOMMA LIMITED
Localização / Location: B137 
Tel: 86075525431879 - Site: www.biocomma.com - China
Description: Biocomma Limited is a leading manufacturer of sample preparation solutions in China 
founded in 2006. We start our business from UHMW-PE porous plastic filters, then expanded to the sample 
preparation, in vitro diagnostic (IVD), life science and laboratory chromatography analysis fields. Biocomma 
is an ISO9001:2015 & ISO13485:2016 certified enterprise. We always focus on quality and provide our 
clients with satisfactory solutions.After 16 years growth and development, Biocomma has more than 1,000 
employees, over 80,000 m² production base, and serves more than 5,000 customers worldwide. 

BIOCON - DIAGNOSTICA IND. E COMÉRCIO LTDA.
Localização / Location: D128 
Tel: 5531 3547-3550 - Site: www.biocondiagnosticos.com.br - Brasil 
Descrição: A Diagnóstica Indústria e Comércio Ltda (Biocon) é uma indústria brasileira, tendo como atividade 
a fabricação, importação e comercialização de produtos para saúde, sistemas de coleta, descartáveis e 
utensílios laboratoriais em geral.

BIODINA 
Localização / Location: A140 
Tel: 5521 3318-2800 / 2435-9800 - Site: www.biodina.com.br - Brasil

BIOGENESIS SRL  
Localização / Location: E80F - Uruguai

BIOMAS BRASIL.
Localização / Location: B169 
Tel: 5517 3201-4888 - Site: biomassbrasil.com.br - Brazil
Descrição: A Biomass Brasil é uma marca criada pelo grupo Agromass Brasil, com finalidade de 
atender o segmento médico hospitalar. Empresa com expertise em negócios internacionais, como 
importação e exportação.

BIOMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS. 
Localização / Location: E149 
Tel: 5514 2104-7958 - Site: www.biomecanica.com.br - Brasil
Descrição: Indústria de implantes e próteses ortopédicas. Há 34 anos transformando vidas. 

BIOMEDITECH H2A SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
Localização / Location: E80 
Tel: 5512 3308-5021 - Site: www.biomeditech.com.br - Brasil
Descrição: Empresa do Ramo de Soluções em Saúde, atuando há mais de 15 anos na área de engenharia clínica em todo 
território nacional com excelência na gestão de tecnologias médicas, manutenções, calibrações e assessoria técnica em 
compras, licitações e projetos. Utilizamos Inteligência artificial para melhoria da gestão de nossos clientes, com ótimos 
resultados operacionais. Atuamos em todas as instituições de saúde com de equipe interna ou externa.

BIOSYNEX AS
Localização / Location: F-200ª 
Tel: 33388775736 - Site: www.biosynex.com - França
Descrição: Especializada no diagnóstico In Vitro. Seu departamento de P&D se dedica a atender continuamente 
as novas necessidades na área médica, oferecendo uma ampla gama de produtos inovadores: Testes Rápidos 
para diagnósticos; CellsCheck: Primeira e única ferramenta que consegue detectar a Malária.
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BIOTECHTOWN
Localização / Location: D128 
Tel: 5531 3318-4252 - Site: www.biotechtown.com - Brasil
Descrição: O https://biotechtown.com/" target="_blankBiotechTown é um hub de inovação voltado exclusivamente 
para o desenvolvimento de empresas, produtos e negócios nas áreas de Biotecnologia e Ciências da Vida.Apoiado em 
conhecimento científico, tecnológico e de mercado, o BiotechTown atende a bionegócios de todos os portes em suas 
diferentes fases, da pesquisa ao go to market e expansão de mercado.Além disso, oferece acesso desburocratizado 
a infraestruturas próprias de laboratório (https://biotechtown.com/para-empresas/open-lab/" target="_blankOpen 
Lab) e planta de produção (https://biotechtown.com/para-empresas/open-lab/" target="_blankCMO), bem como 
coworking e salas para empresas do segmento, em um ambiente que promove conexões e impulsiona o ecossistema. 

BIOTEQ
Localização / Location: H-188 
Site: www.bioteq.com.tw/en-global - TAIWAN
5F-6, No.23, Sec. 1, Chang-An E. Rd., Taipei 104, Taiwan
Tel: 886-2-2571-0269 / 886-2-2536-1967  
E mail: sales@bioteq.com.tw - Site: www.bioteq.com.tw

BIOTÉCNICA INDÚSTRIA
Localização / Location: D138 
Tel: 5535 3214-4646 - Site: www.biotecnica.ind.br - Brasil

BIOXEN LABORATORIOS 
Localização / Location: E-231b - 
Tel: 3414261227 - Site: www.bioxen.com.ar - Argentina

BIRTHTECH
Localização / Location: E102 
Tel: 5511 9 8747-1666 - Site: www.birthtech.com.br - Brasil
Descrição: A BirthTech é uma empresa que se dedica a oferecer dispositivos essenciais para apoiar cenários 
de parto em todo o mundo, fornecendo tecnologia de saúde segura e eficaz para melhorar o acesso aos 
cuidados maternos e neonatais essenciais ao nascimento. Nasceu dentro da universidade, a partir de um 
projeto de pesquisa premiado no programa Grand Challenges Explorations da Fundação Bill & Melinda Gates.

BISTOS CO., LTD
Localização / Location: E211e 
Tel: 82317500340 - Site: www.bistos.co.kr - Korea 
Descrição: BISTOS stands for Bio Signal Total Solution. We are researching, developing, and manufacturing 
medical equipment. With many years of experience and know-how in the medical devices field, we are 
developing medical products continuously and supplying our products to the local market as well as 
worldwide market. Besides, we don’t cease upgrading our products and developing new products and will 
make all our efforts to provide the best quality products and best service. 

BLENTA MEDICAL
Localização / Location: E199 
Tel: 5519 3825-3555 - www.blentamedical.com - Brasil
Descrição: Somos uma empresa brasileira focalizada na fabricação e distribuição de Dispositivos Médicos com o 
maior portfólio para o mercado da saúde.Oferecemos soluções e serviços, através das nossas cinco unidades de 
negócio: Acesso Vascular, Drenagem, Vias Respiratórias, Vias Digestivas e Vias Urinárias.Atuamos de acordo com as 
Normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF), temos a Garantia da Qualidade como um de nossos principais alicerces, 
através de uma equipe profissional amplamente qualificada. Acreditamos no poder da Educação Continuada e 
investimos muito no suporte e treinamento para as Equipes Hospitalares. Nos destacamos no mercado Brasileiro 
em 2020 com 40% de crescimento e com a conquista de estar entre os dois maiores fornecedores de cateter PICC.
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BLUMEDICAL 
Localização / Location: C151 
Tel: 5541 3095-0777 - Site: www.bluemedical.com.br - Brasil

BMC MEDICAL CO., LTD. 
Localização / Location: A78a 
Site: www.en.bmc-medical.com - China
Description: BMC Medical Co., Ltd. (BMC), was founded in 2001 in Beijing, to provide global families with 
integrated service to sleep-disordered breathing (SDB) and other chronic respiratory diseases. So far, has 
established branches and subsidiaries in Tianjin, Xi'an, Shenzhen and other places, with a total of more than 
300 employees. Relying on the forward-looking corporate strategy and stable development concept, BMC 
has gradually formed a unique ""three horizontal and two vertical"" strategic layout. ""Three horizontal"" 
refers to three major areas of home care, medical care and respiratory consumables, ""two vertical"" 
refers to the products and services. The products mainly include SDB diagnostic devices, non-invasive 
ventilators, HFNO (high-flow nasal cannula oxygenation) devices and respiratory consumables (including 
various types of masks and breathing tubes etc.), and have successively obtained the registration and 
certification of NMPA (CFDA in China), CE (EU), FDA (US) and other countries, and have been provided to 
Europe, America, Asia Pacific and other places, covering more than 100 countries and regions around the 
world, with rapid growth from 2017. 

BOMI
Localização / Location: J50 
Tel: 5511 4774-8963 - Site: www.bonalito.com.br - Brasil

RR

Desde 1987

www.elomed.com.br  
(54) 3327-1661

Passo Fundo/RS
comercial@elomed.com.br
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BONALITO
Localização / Location: B99 - 5543 3325-5000 - Brasil 
Descrição: PLAZADENTE é uma empresa que desenvolve e comercializa produtos odontológicos direcionados ao 
segmento de higiene bucal com a marca Bonalito. Iniciou neste mercado em 2004, com o objetivo de desenvolver 
e fornecer produtos inovadores, com design ergonômico, que facilitem o transporte para o usuário e incentivem a 
cultura da higiene bucal, proporcionando aos clientes, parceiros e consumidores produtos de qualidade e preços 
acessíveis.Os produtos Bonalito são destinados aos mais diversos segmentos entre eles: Farmácias e Drogarias, 
Hoteis e Hospitais, Escolas, Clinica Médicas e Odontologicas, etc.A empresa está localizada em Londrina, norte do 
Estado do Paraná, com a comodidade do transporte rodoviário e aéreo para todas as regiões do Brasil. 

BORLA INDUSTRIE S.P.A 
Localização / Location: G181  -  Itália
Description: Borla is a leading multinational manufacturer of plastic, rubber and silicone components for 
medical applications worldwide. The company applies its successful entrepreneurial vision to focus on three 
important priorities: innovation, investment and international leadership. 

BOTDESIGNER TECNOLOGIA 
Localização / Location: E95 
Site: www.botdesigner.io - Brasil
Descrição: A Botdesigner é uma plataforma de atendimento omnichannel que potencializa a experiência do 
paciente desde o primeiro contato com a Instituição de Saúde, oferecendo liberdade, agilidade e facilidade 
para ele realizar agendamentos e tirar dúvidas por meios digitais e de forma automática. 

BOWA MEDICAL BRAZIL 
Localização / Location: F220-1
Tel: 5511 4330-0766- Site: www.bowa-medical.com 
Descrição: Brasilien Tudo o que você precisa em cirurgia baseada em energia.BOWA MEDICAL Brazil com 
sede em São Paulo é a subsidiaria da BOWA MEDICAL de Gomaringen, Alemanha, um fornecedor global de 
sistemas cirúrgicos inovadores baseados em energia com tecnologia alemã. 

BOWA- ELECTRONIC GMBH & CO. KG  
Localização / Location: F220-1 - Alemanha

BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Localização / Location: D102 
Tel: 5562 3249-3489 - Site: www.brgaap.com - Brasil
Descrição: A BR GAAP CORPORATION é uma empresa de tecnologia da informação, criada no ano de 2012, 
com foco no desenvolvimento de softwares específicos para atuar na informatização dos processos de 
prestação de contas e monitoramento entre parceiros públicos e Terceiro Setor. 

BRAINLAB LTDA
Localização / Location: C17 
Tel: 5511 3355-3370 - Site: www.brainlab.com - Brasil
Descrição: A Brainlab, com sede em Munique, desenvolve, produz e comercializa tecnologia médica baseada em 
software para tratamentos avançados e menos invasivos. Os principais produtos abrangem cirurgia guiada por 
informações, radiocirurgia, radioterapia de precisão, integração de salas cirúrgicas digitais e compartilhamento 
de informações e conhecimento. A tecnologia Brainlab impulsiona tratamentos em radiocirurgia, radioterapia e 
em diversas especialidades cirúrgicas, incluindo neurocirurgia, otorrinolaringologia, craniomaxilofacial, coluna 
e trauma. Concebida como uma empresa privada desde a sua formação em Munique, Alemanha, em 1989, a 
Brainlab possui aproximadamente 12850 sistemas instalados em 117 países. A Brainlab emprega cerca de 1800 
pessoas em 21 filiais ao redor do mundo, incluindo cerca de 575 engenheiros de Pesquisa e Desenvolvimento, 
que formam uma parte vital da equipe de desenvolvimento de produtos. 
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BRALIMPIA EQUIPAMENTOS
Localização / Location: G79
Tel: 5511 3385-0073 - Site: www.bralimpia.com.br - Brasil
Descrição: Mais do que fabricar e comercializar produtos profissionais pra limpeza, a Bralimpia Equipamentos 
agrega vantagens competitivas através de soluções completas e integradas, que agregam facilidade operacional 
além de ganhos de produtividade, níveis elevados de proteção aos trabalhadores e usuário, e ganhos ambientais. 
Conhecimento e tecnologia para aperfeiçoar o segmento de limpeza, asseio e conservação no Brasil e no mundo!

BRAMSYS
Localização / Location: D189 
Tel: 5511 5013-0010 - Site: www.bramsys.com.br - Brasil
Descrição: A Bramsys foi fundada em 19 de outubro de 2001 pelo seu atual diretor, Marcos Rojas, como 
resultado de mais de 10 anos de experiência no mercado de equipamentos médicos, juntamente com o 
pré-conhecimento comercial e em eletrônica para radiofrequência no segmento neurocirúrgico. Desde 
então, a Bramsys produz e comercializa seus próprios produtos. Nossa missão é desenvolver soluções para 
tratamento da dor que restaurem o bem-estar das pessoas com recursos de alta tecnologia.

BRASIL VIDA TÁXI AÉREO - UTI AÉREA
Localização / Location: K56 
Tel: 5562 3207-5566 - Site: www.brasilvida.com.br - Brasil
Descrição: Fundada em 2004, a Brasil Vida Táxi Aéreo é especializada em prestação de serviço de transporte 
aeromédico, incluindo COVID-19, ECMO entre outros. Atualmente temos bases operacionais em pontos 
estratégicos do Brasil para oferecer serviços com agilidade e qualidade, 24 horas, Todos os dias do ano. Mais 
informações acesse nosso site: https://brasilvida.com.br/Brasil Vida Táxi Aéreo " 

BRASMEDICAL INDÚSTRIA
Localização / Location: D-48 
Tel: 5516 3965-2468 - Site: www.brasmedical.com.br - Brasil
Descrição: Fabricante de equipamentos médicos para Central de Materiais Esterilizados (CME), tais como: 
lavadoras ultrassônicas, secadoras de traqueias, pistolas pressurizadas, seladoras, termodesinfectoras.

BRISK LOGISTICS GROUP
Localização / Location: F213 
Tel: 5511 4564-9060 - Site: www.briskloggroup.com - Localização / Location: Brasil
Descrição: A Brisk Logistics Group está há mais de 20 anos atuando com a logística internacional, experiência 
que garante excelência nos serviços prestados e grande conhecimento para tomadas de decisões acertadas, 
o que gera confiança e satisfação aos clientes.Contamos com certificações internacionais que nos capacitam 
a gerenciar as diversas etapas da logística internacional e conectar empresas por todo o mundo.Com equipe 
multiciplinar voltada as cargas pharma e hospitalar. Nossos escritórios proprios estão, estrategicamente, 
localizados no Brasil e nos Estados Unidos,e parceiros em toda Asia e Europa.Além disso, a Brisk utiliza 
tecnologia de ponta para uma boa gestão dos processos e acompanhamentos de relatórios, como os de 
indicadores de desempenho entre outros. 

BSZ CIRÚRGICA
Localização / Location: C179
Tel: 5516 3482-2550 - Site: www.bszcirurgica.com.br/index - 
Descrição: A BSZ Cirurgica é um acelerador de desenvolvimento de produtos de primeira linha para novas tecnologias 
médicas.Nós fornecemos toda a gama mais recente de instrumentos que conforta nossos clientes e cumpre a 
garantia de qualidade e durabilidade. BSZ Cirurgica possui sistemas de produção avançados e abrangentes e todos os 
tipos de tecnologia de precisão em instrumentos cirurgicos, além de ser de alta eficiência e baixo custo. 
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BUNZL SAÚDE | LABOR IMPORT
Localização / Location: D141 
Tel: 5511 3652-2525 - Site: www.bunzlsaude.com.br - Brasil
Descrição: Sobre a https://bunzlsaude.com.br/Bunzl Saúde 
Em 2013, o Grupo Bunzl incorporou a Labor Import, empresa brasileira, fundada em 1996, com forte 
atuação no mercado diagnóstico. No ano seguinte, adquiriu a Lamedid, fundada em 1980, com foco no 
segmento hospitalar. A partir destas incorporações, a empresa passou a se posicionar no mercado brasileiro 
como Bunzl Saúde, mantendo as marcas LABORCARE, PROCARE E SOLIDOR. Com o Centro de Distribuição 
localizado em Itajaí-SC, a Bunzl Saúde oferece maior eficiência na gestão de suprimentos de saúde em todo 
território nacional. A https://bunzlsaude.com.br/Bunzl Saúde pertence ao Grupo Internacional https://
bunzlsaude.com.br/Bunzl . A Bunzl plc é um grupo internacional, fundado em 1854 por Moritz Bunzl, com 
sede estabelecida em Londres, Reino Unido. Atua nas áreas de distribuição e logística, apoiando empresas 
de todo o mundo, oferecendo uma grande variedade de produtos e soluções a seus clientes. Grupo Bunzl 
em números: • Mais de 150 anos de história; 19.000 colaboradores; Presente em 31 países; 160 aquisições 
desde 2004; Mais de 280 centros de distribuição ao redor do mundo; Receita de 9 bilhões de libras; Uma das 
100 maiores empresas listadas na Bolsa de Londres. *Dados 2019 

BUSINESS FRANCE
Localização / Location: F196b
Site:www.world.businessfrance.fr/amlat-br - França. 
Descrição: Como agência nacional de apoio à internacionalização da economia francesa, a Business France 
fomenta o crescimento das exportações de empresas francesas, facilita os projetos de investimento na 
França e gerencia o programa V.I.E – Voluntariado Internacional em Empresas – uma solução inovadora de 
RH para empresas dispostas a investir no futuro de sua força de trabalho multicultural. FRENCH HEALTHCARE 
é uma iniciativa inovadora que visa reunir empresas, pesquisadores e profissionais da saúde franceses para 
promover internacionalmente e em conjunto suas atividades, conhecimentos e tecnologias Ela ajuda a 
promover a visão francesa para a saúde global, baseada em uma abordagem humanista dos cuidados e no 
acesso equitativo e justo aos produtos e serviços de saúde.A Business France, agência nacional de apoio 
ao desenvolvimento internacional da economia francesa,em parceria com a French Healthcare Association 
e oMinistério Francês para a Europa e Relações Exteriores,é responsável pela promoção da marca, que 
visacoordenar uma abordagem de equipe para estimular acooperação internacional e a influência dos 
principaispontos fortes da França. Estamos organizando na feira Hospitalar um Pavilhão francês para as 
empresas mais inovadoras. Em seguida, poderão descobrir quais sao as primeiras empresas francesas 
inscritas: •AIRINSPACE é um fabricante francês líder de soluções para prevenir infecções ambientais em 
edifícios hospitalares e públicos. AIRINSPACE® produz purificadores de ar móveis, dispositivos móveis de 
descontaminação de ar, ambientes de proteção modular e sistemas automatizados de desinfecção de 
ambientes. • ATI INDUSTRIES é uma empresa francesa sólida, com 90 anos de experiência na pesquisa e 
desenvolvimento de equipamentos inovadores relacionados ao tratamento térmico de resíduos. A ATI 
prioriza um design de alto padrão, e se destaca pelo engenho de soluções personalizadas, desde a análise 
das necessidades até o controle da instalação. A empresa possui uma ampla gama de incineradores, de 
pequena a grande capacidade, ajudando a minimizar o impacto ambiental dos resíduos. • BIOSYNEX SA 
é especializada no diagnóstico In Vitro. Seu departamento de P&D se dedica a atender continuamente as 
novas necessidades na área médica, oferecendo uma ampla gama de produtos inovadores: Testes Rápidos 
para diagnósticos; CellsCheck: Primeira e única ferramenta que consegue detectar a Malária. • CAIR LGL é 
um fabricante europeu de dispositivos médicos descartáveis, desenvolve e fabrica uma gama completa de 
dispositivos médicos inovadores e confiáveis para atender às necessidades dos pacientes e dos profissionais 
de saúde. Graças a uma das instalações industriais mais eficientes da Europa, verticalmente integrada, a CAIR 
LGL oferece uma maior flexibilidade para a comercialização de seus produtos. • DIDACTIC é um fabricante 
e distribuidor francês há 55anos. Empresa líder na produção de kits de infusão, proteção (com luvas de 
exame) e controle de infecções. Com suas 7 linhas de produtos, a Didactic garante a seus clientes a compra 
do produto mais adaptado, ao melhor preço, por uma boa qualidade. • LAPE MEDICAL é um fabricante 
francês especialista na manufatura de implantes para a coluna. Trabalha no segmento de coluna desde 
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o ano 2000. Desenham, desenvolvem e fabricam implantes para a cirurgia da coluna a fim de simplificar 
as técnicas existentes e aumentar a possibilidade de garantir uma cirurgia livre de riscos. • LUMIBIRD 
MEDICAL é líder mundial em lasers de tecnologia de estado sólido e fibra e sistemas de ultra-som. Desde 
2018, Quantel Medical oferece uma nova gama de plataformas de ultra-som Point-of-Care: EvoTouch e 
EvoTouch+, duas plataformas móveis que oferecem uma qualidade de imagem de alta resolução. • METAL 
SKIN é uma empresa francesa que foi pioneira no desenvolvimento de revestimentos bactericidas. O 
MetalSkin® é um revestimento que pode ser aplicado a uma ampla gama de materiais e formas. A aplicação 
deste material reduz o número de bactérias em uma média de 3000 vezes em uma hora. A MetalSkin® 
está desenvolvendo parcerias estreitas com industriais a fim de promover a integração deste revestimento 
de superfície bactericida em seu processo de fabricação. • MICROVAL desenvolve produtos inovadores, 
relevantes e patenteados para: hérnia inguinal/umbilical, ruptura de ventre, incontinência urinária, prolapso 
e instrumentações associadas, sutura, cola cirúrgica para dissecção aórtica. Todos os nossos produtos são 
certificados ISO 13485 e nossos dispositivos são marcados CE. Além disso, nosso departamento de P&D 
atua com profissionalismo e experiência para atender a todas suas necessidades. • MID projeta e fabrica 
dispositivos médicos para cirurgia bariátrica e fechamento de feridas cirúrgicas. MIDSLEEVE TM - MIDCAL 
TM - MIDBANDTM - MIDSOND e MID-TUBE TM são projetados para calibração gástrica durante a cirurgia 
bariátrica. MID-SEW TM: é projetado para realizar sutura dinâmica para fechamento de feridas por dermo-
tração. • TESSAN é uma start-up especializada em soluções de telemedicina aumentada. Desenvolve cabines 
e terminais conectados, equipados com 7 dispositivos médicos que atendem aos padrões europeus e, mais 
recentemente, uma tabela de teleoftalmologia. A Tessan é impulsionada pela inovação em benefício dos 
pacientes, a luta contra a desertificação médica e a democratização do acesso ao atendimento local. Hoje, 
a Tessan conta com 80 funcionários e mais de 450 dispositivos implantados em toda a Europa. • TODA 
PHARMA é um laboratório francês especializado na fabricação de testes de diagnóstico rápido. O laboratório 
é conhecido por seus testes confiáveis e inovadores no campo da despistagem de drogas, gineco-obstetrícia 
assim como patologias infecciosas e, notavelmente, a detecção do Covid-19. • VITAL TECHNICS desenvolveu 
o QuickAir, um vídeo-laringoscópio de uso universal que foi projetado para todos os tipos de intubação: 
rotineira, difícil, nasotraqueal e seletiva. Uma gama de 3 lâminas de uso único, cada uma com um design 
muito específico, limita os movimentos forçados na cavidade oral e reduz os riscos iatrogênicos, os efeitos 
hemodinâmicos e a contaminação cruzada. O uso da câmera dentro do tubo permite, graças ao desenho 
protegido da lâmina, ter uma visão direta da traquéia sem ter que realizar tração sobre o paciente.

BUZATTOS 
Localização / Location: F89 - Tel: 5531 3358-3600 - Site: www.grupobuzattos.com.br - Brasil
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CAHOUET DO BRASIL.
Localização / Location: B71 
Tel: 5511 9 8249-4187 - Site: www.cahouet.com - Brasil
Descrição: A CAHOUET é uma empresa francesa independente, com sede em Montreuil (Paris), fabricante de 
equipamentos para implementação de gases e líquidos: industriais, medicinais, especiais e alimentícios, para montagem 
e utilização em sistemas de alta e baixa pressão. Com mais de 80 anos de experiência e know-how, podemos fornecer 
soluções de qualidade, confiáveis e inovadoras, que atende as normas internacionais (ISO 9001, ISO13485, CE, π). 

CAIR LGL 
Localização / Location: F-200f 
Tel: 33 4 78 43 77 44 - Site: www.cairlgl.com - França
Descrição: Fabricante europeu de dispositivos médicos descartáveis, desenvolve e fabrica uma gama 
completa de dispositivos médicos inovadores e confiáveis para atender às necessidades dos pacientes e dos 
profissionais de saúde. Graças a uma das instalações industriais mais eficientes da Europa, verticalmente 
integrada, a CAIR LGL oferece uma maior flexibilidade para a comercialização de seus produtos.

CALL SERVICE
Localização / Location: B99 
Site: www.way-v.com - Brasil
Descrição: Call Service é um Aplicativo de chamada e monitoramento de serviços hospitalares (Coleta de 
exames laboratoriais, exames de imagem, agência transfusional, fisioterapia, psicologia, cozinha, lavanderia, 
zeladoria, médicos especialistas de sobreaviso).

CÂMARA DE COMÉRCIO SUÍÇO BRASILEIRA.
Localização / Location: D201 -   Suíça

CANWELL MEDICAL CO.,LTD. 
Localização / Location: G-204 
Tel: 008657989119170 - Site: www.canwell.com.cn China
Description: CANWELL Medical, a medical device company founded in 1994, is now one of the largest designers, 
manufacturers, and suppliers of orthopaedic implants and instruments in China. We have over 60,000 square 
meters of workshop. We are long term instrument contract manufacturer of USA top orthopaedic companies. 
Our Canwell own brand product lines include traumatology, spinal fixation system and surgical instrument, 
covering products such as femoral nail, titanium plates and screws, pedicle screw with rods, PEEK cage, 
balloon kyphoplasty for spine fracture and other instrument sets, already sell in China, Europe, Latin America, 
the Middle East and Asia.We have made a significant investment to upgrade modern production equipment, 
improve production processes and develop superior technical skills. We are willing to work with customers and 
distributors worldwide to provide the best orthopaedics product and improve life quality for people in need. 

CARDINAL.
Localização / Location: B80 
Tel: 5549 3522-2082 - Site: www.cardinal.com.br - Brasil
Descrição: A Cardinal atua há mais de 30 anos na fabricação de móveis hospitalares, com foco na fabricação 
de carros, armários e estantes para videocirurgia e endoscopia, sistemas de armazenamento e desinfecção 
de endoscópios, carros de medicamentos e beira leito, entre outros, nossos produtos estão presentes em 
todos os estados brasileiros, e em países do Merco Sul como Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai.

CARDINAL HEALTH DO BRASIL.
Localização / Location: E69 
Tel: 55 11 2755-9426 - Site: www.cardinalhealth.com.br - Brasil 
Descrição: A Cardinal Health proporciona soluções baseadas em valores para ajudar os encarregados de navegar no 
ambiente de constantes mudanças da assistência médica. Utilizamos a nossa experiência e conhecimento profundo 
sobre assistência médica para fornecer soluções que reduzem o custo total da assistência médica, ajudando ao 
mesmo tempo a melhorar a vida dos pacientes.Nosso portfólio abrange um mix diversificado de produtos para a 
assistência médica, incluindo soluções para prevenção de trombose venosa profunda, insuficiência nutricional 
(alimentação enteral), tratamento de feridas, controle de fluidos, drenagem de feridas e luvas cirúrgicas. 
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CARDIOS
Localização / Location: D50
Tel: 5511 3883-3000 - Site: www.cardios.com.br - Brasil
Descrição: A Cardios engloba duas empresas interligadas: a Cardio Sistemas, dedicada ao desenvolvimento de 
produtos de alta tecnologia e a Cardio Dinâmica, o primeiro Centro de Diagnósticos, dedicado exclusivamente 
à realização de exames de Eletrocardiografia Dinâmica, fundado em Julho de 1977. Atuando na mais perfeita 
integração e sinergia, as duas empresas estão plenamente equipadas para oferecer um completo suporte na 
área da Eletrocardiologia não-Invasiva e MAPA. Hoje a Cardios conta com mais de 12.000 clientes, mais de 
71.000 equipamentos instalados em todo o Brasil. 

CAREFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 
Localização / Location: D150 
Tel: 5516 9 9741-0132 - Site: www.carefy.com.br - Brasil

CARESTREAM HEALTH
Localização / Location: C80
Tel: 5511 3847-63333 - Site: www.carestream.com/specials/virtualhospital/PT/index.htm - Brasil
Descrição: Empresa desde 2007, a Carestream Health é fornecedora lider de soluções de diagnóstico por 
imagem paras áreas médicas, odontologicas e teste não distrutivos. 

CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.
Localização / Location: B19 
Tel: 08007705556 - Site: www.zeiss.com.br - Brasil
Descrição: O vasto portfólio do Grupo ZEISS abrange seis grupos de negócios e diversas unidades estratégicas de 
negócio em quatro divisões. As unidades de negócio desenvolvem, produzem e comercializam sistemas ópticos, 
tais como sistemas de litografia, tecnologia de medição industrial, microscópios, microscópios cirúrgicos, sistemas 
de diagnóstico e terapia para a oftalmologia, lentes oftálmicas, tecnologia para planetários, lentes fotográficas e 
cinematográficas, bem como binóculos, miras telescópicas e lunetas. A Carl Zeiss AG gere o Grupo como holding 
estratégica. A sua função principal é o contínuo desenvolvimento estratégico das atividades comerciais e do 
portfólio da empresa. Além disso, presta serviços de assistência e gerenciamento corporativo. 

CASEX.
Localização / Location: G150 
Tel: 5541 3364-8672 - Brasil

CATH-CARE.
Localização / Location: G64
Tel: 5511 3400-7000 - Site: www.cathcare.com.br - Brasil
Descrição: A Cath-Care é uma fabricante nacional do ramo da saúde que produz inovações e soluções médicas nos 
segmentos de cuidados críticos, higiene, oncologia, terapia infusional e cardiologia. O projeto teve início em 2017, 
quando seus idealizadores perceberam que o mercado de saúde estava se transformando e seria necessário um 
novo olhar para a criação de soluções, com flexibilidade de produção e produtos customizados visando atender 
esse novo cenário. Visando atender as necessidades latentes do segmento na construção de produtos inovadores, 
buscamos novas oportunidades de acordo com as necessidades do cliente, vantagem competitiva, economia para a 
instituição de saúde e ineditismo do ponto de vista mercadológico. Queremos entregar cada vez mais experiências 
na saúde, agregando produtos de qualidade para nossos distribuidores, profissionais de saúde e pacientes. 

CBEXS.
Localização / Location: H24 
Tel: 5511 9 8804-8230 - Site: www.cbexs.com.br - Brasil
Descrição: O Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde é uma entidade dedicada à promoção da excelência 
na gestão da saúde por meio de educação, de capacitação técnico-científica e de certificação dos executivos 
do setor público e privado. 
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CDK 
Localização / Location: E131 
Tel: 5511 4066-6188 - Site: www.cdk.com.br - Brasil
Descrição: Em 20 anos de história completados em 2022, buscamos excelência na fabricação de nossos equipamentos 
e atendimento ao cliente. Equipamento de raios-X para uso humano e veterinário em versões totalmente digital. 

CEDIC SRL.
Localização / Location: E-195
Tel: 390255300174 - Site: www.cedicbio.com - Itália
Description: At Cedic we offer solutions for living. Headquartered in Milan, Italy, our capabilities range from 
design engineering through to finished device manufacturing. We specialise in fluid delivery and our varied 
product portfolio, consisting of single components to sterile OEM devices, is distributed in over 40 countries. 
We aim to be the global innovation leader in the field of Medical Devices focusing on Enteral & Perfusion. 
https://youtu.be/pvf-uDdFkl8Click here to watch our video. 

CELER BIOTECNOLOGIA S.A.
Localização / Location: D142 
Tel: 5531 3413-0814 - Site: www.celer.ind.br - Brasil

CELLUMED CO., LTD .
Localização / Location: E-221d 
Tel: 82 70 76033686 - Site: www.cellumed.co.kr/index2.php - Korea

CELMAT.
Localização / Location: D78 
Tel: 5511 5011-5288 - www.celmat.com.br - Brasil

CERAMED  
Localização / Location: C196 - Portugal

CERTMEDICAL INTERNATIONAL GMBH.
Localização / Location: E210-10 – Alemanha
Descrição: Somos uma empresa de porte médio que desenvolve e comercializa produtos farmacêuticos de 
alta qualidade. Como fabricantes de dispositivos médicos dispondo de ampla expertise, temos três unidades 
próximo a Frankfurt, na Alemanha, e contamos com uma rede de distribuição em 14 países da UE e da EFTA.

CHANGHZOU XIN NENG YUAN MEDICAL STAPLER CO., LTD.
Localização / Location: H210-b 
Tel: 5511 3814-3100 - Site: www.xnymedical.com -
Description: Established in 1985, XNY Medical Co, Ltd is the first company in China to manufacture advanced 
internal mechanical staplers and trocars. Located in Changzhou, we have a rich innovative medical device 
business history spanning over 30 years, 25 years expertise in surgical stapling. 

CHANGSHA SINOCARE INC.
Localização / Location: G-210b 
Tel: 86 73189935929 - Site: www.sinocareintl.com - China
Description: Sinocare has 20 years experiences in BGM industry since its foundation in 2002, it is the biggest 
BGM manufacturing facility company in Asia and the first listed blood glucose meter manufacturer company 
in China, dedicating to the innovation of biosensor technology, developing, manufacturing and marketing 
on rapid diagnosis testing products. In 2016, after the successfully acquisition of Nipro diagnostic Inc. (now 
renamed as Trividia Health Inc.) and PTS Diagnostics Inc. Sinocare has become the world’s No.5 largest blood 
glucose meter manufacturer and one of the leading companies in POCT industry in the world. 
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CHISON MEDICAL TECHNOLOGIES CO.,LTD.
Localização / Location: B45 
Tel: 86 51085310012 - Site: www.chison.com - China
Description: CHISON Medical Technologies Co., LTD(Stock Code: 688358) has emerged as World’s leading 
Diagnostic Ultrasound manufacturer since its inception in 1996. In the journey of constant development 
and revolution in technologies, CHISON has set its foot independently with it’s own Research and 
Development Centres in China and USA. CHISON is globally accepted and appreciated for its evolving 
culture. It has been approved as one of the most Hi-Tech Enterprise by Jiangsu Technology Department. 
CHISON owns about 5 R&D centres in China and US, among them, the R&D headquarter has been awarded 
as National Competent Enterprise on Intellectual Property Rights.At CHISON, we believe in continuous 
Innovative Developments and Solutions for the current trend. Being nominated as National R&D Project 
leader and supported by China’s upcoming 5 years plan, we take upon ourselves a responsibility to lead 
and grow as China’s most dedicated Ultrasound Technology provider. Confident Diagnosis and Enriched 
Workflow is our main motto. Presence in international market is remarkable journey and CHISON has 
gained huge popularity and great response. We are the only company that is certified by CMD, CE (EU), 
FDA (US), CSA (Canada), KFDA (S.Korea) and other relative international certifications. CHISON has a 
huge sales network marking it’s presence in more than 100 countries.With the vision of “Value beyond 
Imaging”, CHISON continuously develops and manufactures high quality Diagnostic Ultrasound machines 
that benefits over millions of Practitioners and Patients. CHISON aims to make cutting edge technology and 
state of the art diagnostic imaging experience more accessible and affordable. 

CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE.
Localização / Location: C170 
Tel: 5541 3354-1001 - Site: www.cirurgicasaofelipe.com.br - Brasil
Descrição: Nosso compromisso é entregar saúde e bem estar, de forma ágil, fácil e inteligente. 
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CIRÚRGICA SINETE.
Localização / Location: F138 
Tel: 5511 2696-1800 - Site: www.sinetecirurgica.com.br - Brasil
Descrição: No ano de 1996 nascia a primeira loja no bairro da Mooca e ao longo desses anos temos investindo 
dia-a-dia para melhor atender nossos clientes e amigos, agregando novos produtos, fornecedores e tecnologias 
que nos tornaram referência no mercado varejista de produtos médicos, ortopédicos e hospitalares. Hoje a 
rede de cirúrgicas Sinete conta com 10 lojas físicas e um e-commerce moderno e acessível.Nossa empresa atua 
em todo o território nacional com as melhores marcas, produtos e preços. Nosso portfólio conta com itens de 
altíssima qualidade e marcas aprovadas pelos mais exigentes órgãos de certificação nacional e internacional.

CISA
Localização / Location: F41
Tel: 5547 3801-9090 - Site: www.cisabrasile.com.br/pt - Brasil
Descrição: Fundada na Itália em 1946, a Cisa é mais do que uma marca com presença global. É uma empresa 
que está na vanguarda do desenvolvimento de soluções nos segmentos de Health Care e Life Science. Possui 
um propósito sólido e genuíno, utilizando tecnologia de ponta, pesquisa avançada e profissionais altamente 
especializados para proteger a vida. No Brasil desde 2002, reúne em seu portfólio dezenas de produtos que ajudam 
a conferir excelência aos serviços prestados e a melhorar e facilitar o dia a dia dos profissionais. Todo processo, 
toda decisão e toda ação refletem os cinco valores da companhia: inovação, sustentabilidade, segurança, ética e 
qualidade. A Cisa tem paixão e orgulho por fazer o que realmente importa: cuidas das pessoas.

CIVIAM BRASIL
Localização / Location: G170 - 
Tel: 5511 3884-2423 - Site: www.simulacaomedica.civiam.com.br - Brasil
Descrição: As melhores soluções em treinamento e simulação para ajudar a preparar os profissionais da saúde. 

CLEAN MEDICAL.
Localização / Location: C28 
Tel: 5511 5018-1044 - Site: www.cleanmedical.com.br - Brasil
Descrição: A Clean Medical iniciou suas atividades comerciais como uma empresa familiar em 2010 no segmento 
hospitalar. Atua neste ramo com locação de equipamentos médico-hospitalares e venda de produtos ou acessórios 
para uso médico para centros médicos, clínicas e hospitais, tanto da rede pública quanto na rede privada. A 
experiência adquirida ao longo dos anos possibilitou a Clean Medical atingir a posição de líder, são mais de 4 mil 
equipamentos locados em todo o território nacional, e possibilitou a parceria com as mais renomadas marcas. 
Com sede própria em São Paulo, a empresa conta com a melhor estrutura e um time de profissionais altamente 
qualificados para atender com excelência quaisquer demandas e necessidades dos clientes. Em Dezembro de 
2021, a Clean Medical tornou-se S/A. com o aporte financeiro da GEF Capital, dessa forma pode investir em 
equipamentos ainda mais modernos e ampliou significativamente o seu patrimônio de ativos.

CLINERION.
Localização / Location: D201
Tel: 865 60 60 - Site: www.clinerion.com/index.html - Suíça
Description: Clinerion is the worldwide leader in medical data informatics, radically improving efficiency in 
patient search and identification, increasing effectiveness in clinical research and accelerating the process 
of drug development to ensure an earlier availability of medicines.Patients are at the center of everything 
Clinerion does. We are committed to the early detection, prevention and cure for all chronic and acute 
diseases, and the use of our patented technology for the good of patients and society. Clinerion’s real-world 
data solutions radically increase effectiveness in clinical research & accelerate drug development for a faster 
availability of medicines. Clinerion’s Patient Network Explorer generates data for real-world evidence from a 
global network of partner hospitals for researchers. Patients & physicians at our partner hospitals gain access to 
leading-edge sponsored trials. Clinicians at trial sites & pharma clients improve efficiency in patient recruitment 
to save time and costs.Brands:- Patient Network Explorer- ANIDProducts:- Clinical Trials Solutions (for Pharma, 
CROs, Hospitals)- Real World Data Solutions (RWD RADAR, Real World Analytics, Clinerion COVID-19 Report)- 
Technology (ANID, Hybrid Network, Hospital Network, Site Clinical Trial Performance Data)
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CM COMANDOS
Localização / Location: E79 
Tel: 5511 5696-5000 - Site: www.cmcomandos.com.br - Brasil
Descrição: Com mais de 37 anos de atuação e capital 100% nacional, a CM Comandos Lineares é uma das maiores 
fabricantes de sistemas de energia, estabilizadores eletrônicos de tensão e No-Breaks (UPS) da América Latina, e 
líder em soluções de qualidade e de segurança energética para aplicações de missão crítica em empresas de todos 
os portes e áreas de atuação do Brasil. https://linktr.ee/cmcomandoshttps://linktr.ee/cmcomandos 

CM TECNOLOGIA
Localização / Location: C99 - Brasil

CMOS DRAKE.
Localização / Location: F49 
Tel: 5531 3547-3969 - Site: www.cmosdrake.com.br - Brasil
Descrição: A CMOS DRAKE é uma indústria referência em equipamentos médicos de excelência que investe, 
continuamente, em tecnologias avançadas para apoiar todo o setor de assistência médica. São mais de 30 anos 
de inovação constante movidos pela missão de desenvolver soluções inteligentes para preservar e salvar vidas.
pioneira em desfibriladores dea na América Latina, a CMOS DRAKE é referência nos setores de monitorização, 
diagnóstico, emergência, intervenção e treinamento, agora com expansão para linha de terapia do sono.

COMMSCOPE CABOS DO BRASIL LTDA 
Localização / Location: E80 
Tel: 5511 5105-5596 - Site: www.pt.commscope.com - Brasil
Descrição: As soluções integradas da CommScope para infraestrutura de TI, impulsionam mundialmente 
as redes na área da saúde. Em novas instalações, ou ao atualizar redes já existentes, suas soluções para 
infraestrutura de cabeamento e wireless fornecem a flexibilidade, escalabilidade e confiabilidade que 
permitem aos clientes contar com uma melhor conectividade, segurança e eficiência.Os desafios que as 
redes em instituições da área da saúde enfrentam são imensos, entre eles o crescente número de dispositivos 
requerendo mais largura de banda, normas regulamentadoras cada vez mais exigentes, requerimentos de 
segurança de dados e a necessidade de se obter maior eficiência operacional através da automação. As 
soluções CommScope auxiliam instituições desta área a enfrentar estes e outros desafios. Venha conversar 
conosco em nosso espaço no estande da AFS!Saiba mais em 

CONFIANCE MEDICAL.
Localização / Location: C51 
Tel: 5521 3293-1660 - Site: www.confiancemedical.com.br - Brasil

CONSTRUTORA BAGGIO.
Localização / Location: F88
Tel: 5541 3025-6111 - Site: www.construtorabaggio.com.br - Brasil
Descrição: A trajetória da construtora Baggio se fundamenta sob os pilares da tradição, excelência e respeito. 
Em mais de 40 anos de atuação na engenharia civil brasileira, são mais de três milhões de metros quadrados 
construídos em todo o país. Especialista em obras hospitalares, educacionais, hoteleiras e de varejo, a Baggio é 
reconhecida pela qualidade e experiência técnica. Com amplo conhecimento do mercado, concede diferenciais 
únicos, além de um estudo completo do projeto construtivo. Somente uma construtora sólida oferece as melhores 
possibilidades para viabilizar os negócios. São esses fatores que fazem a Baggio sinônimo de confiança no mercado.

CONSULTAC EXPO CO, LTD
Localização / Location: Estande virtual - China

CONTROLLER COMÉRCIO.
Localização / Location: F191 
Tel: 5548 3248-2828 - Site: www.controller-sc.com.br - Brasil
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COPESPUMA - THEVA.
Localização / Location: F161 
Tel: 5511 2184-9844 - Site: www.theva.com.br - Brasil
Descrição: Theva é uma marca Copespuma, multiespecializada na produção de itens para conforto e bem-
estar. Sua presença em produtos médicos e hospitalares conta com mais de 20 anos de tradição e excelência 
em itens, que contam com as mais diferentes certificações, como Anvisa, InMetro, Abvtex e Abicol. Os 
produtos são pensados especialmente para estar em sintonia perfeita com o corpo e à mente, tornando 
o descanso um momento incrível. Totalmente inclusivos, são para toda a família. Os travesseiros, colchões 
e acessórios, unem a tecnologia em matérias-primas inovadoras, que garantem o mais alto padrão de 
qualidade e conforto a todas as pessoas. 

COYOTE BIOSCIENCE CO., LTD.
Localização / Location: F148 - 
Tel: 861080718308 - Site: www.en.coyotebio.com - China
Description: Founded in 2009, Coyote Bioscience is an innovator dedicated to developing point-of-care 
testing (POCT) solutions and fully automated, integrated rapid molecular diagnostic systems. We fulfill our 
social responsibility by protecting public health with leading-edge technologies, including our proprietary 
parallel molecular reaction solution. Driven by the vision "Molecular Diagnostics for Everyone", Coyote is 
creating fast, accurate, simple, and portable molecular diagnostic technology. 

COZIL
Localização / Location: C60 
Tel: 5511 9 9980-9782 - Site: www.cozil.com.br - Brasil
Descrição: A Cozil nasceu em 1985 como uma empresa de manutenção e assistência técnica para cozinhas 
profissionais. Quatro anos depois, já se firmava como indústria, sendo nomeada como concessionária de 
uma grande empresa do setor. Liderada pelos irmãos Tito, Oneri e Izaías Berni, a empresa cresceu, investiu 
em sua própria marca e hoje é uma das maiores indústrias de equipamentos para cozinhas profissionais e 
gastronomia do país. 

CPMH
Localização / Location: H171
Tel: 5561 3028- 8863 - Site: www.cpmhdigital.com.br - Brasil
Descrição: Empresa de inovação e tecnologia na área saúde com impressões 3D de guias cirúrgicos e 
biomodelos, análises tridimensionais anatômicas e personalização de implantes, proporcionando cada vez 
mais uma medicina personalizada.

CQC QUIMICA LTDA
Localização / Location: A110
Tel: 5551 3561-9001 - Site: www.cqcquimica.com.br - Brasil
Descrição: A CQC Química, está sempre em busca de inovações que simplifiquem os processos assistenciais, 
importando para o mercado nacional, novas possibilidades e tecnologias. Tendo em vista este propósito, 
oferece então o Sistema de Higienização Pad, um banho completo em 3 etapas e sem necessidade de 
enxágue. 

CRALPLAST
Localização / Location: C130 
Tel: 5511 3454-7000 - Site: www.cralplast.com.br - Brasil 
Descrição: A CRAL é um dos maiores players do segmento na América Latina e mantém sólidas parcerias 
com empresas mundialmente reconhecidas. Nosso compromisso é fabricar e distribuir produtos de 
altíssima qualidade, além de oferecer atendimento de excelência. Estamos sempre pensando em evoluir 
e acompanhar o crescimento do mercado, por isso, investimos pesado em alta tecnologia, inovação, 
expansões, melhorias de processos e certificações. Essa cultura faz parte do DNA da companhia desde a 
sua fundação reforçando sua posição de liderança.
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CRISTÓFOLI
Localização / Location: F71 
Tel: 5544 3518-3400 - Site: www.cristofoli.com - Brasil
Descrição: Fundada em 1991, a Cristófoli Equipamentos de Biossegurança é empresa líder em vendas de 
autoclaves de mesa no mercado nacional, já fabricou mais de 280 mil autoclaves para o Brasil e para mais 
de 30 países para onde exporta parte da produção. Administrada pela família Cristófoli, tem sua sede em 
Campo Mourão, Paraná, Brasil. Fabricante e importadora de produtos para a saúde, a empresa tem vários 
diferenciais que a fazem uma das melhores do país. 

CRITERIA ORTHO
Localização / Location: C120 
Tel: 5511 5041-5049 - Site: www.criteria.com.br - Brasil
Descrição: A Criteria Ortho é uma empresa especializada em produtos para reconstrução de tecido. Fundada em 
2006, a atuação da empresa é pautada por pesquisas contínuas em novas tecnologias, demandas do mercado 
e padrões internacionais. O resultado da preocupação com essa tríade é uma linha completa de produtos 
de uso médico de altíssima qualidade e produzidos 100% nacionalmente. Em constante desenvolvimento e 
respeitando os padrões internacionais, a estrutura da Criteria Ortho é coordenada por profissionais pioneiros 
em pesquisas de biomateriais. A Criteria é o resultado da soma de conhecimentos e experiências vividas em 
universidades e ambientes clínicos, compreendendo as necessidades do mercado e desenvolvendo soluções 
em biomateriais. Com equipe qualificada, a Criteria possui o certificado de Boas Práticas de Fabricação e 
garante a qualidade dos produtos e a excelência no atendimento, sendo referência de respeito e compromisso 
com a saúde, buscando sempre suprir e superar as expectativas e necessidades do mercado. 

CRYO SERVICE LTDA - EPP
Localização / Location: G-52 
Tel: 5519 3828-3400 - Site: www.cryoservice.com.br - Brasil

Inovamos
pela vida

www.pixeon.com
+ 55 (11) 2146.1300

Faça parte do nosso novo momento.

Visite nosso estande da Hospitalar.

Temos convicção de que o 
futuro da saúde será inovador, 
e queremos ser protagonistas 
dessa história com você. 

Encontre em nossos softwares 
o apoio tecnológico que você 
precisa para humanizar o seu 
atendimento. 
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CSE SOLUCOES ELÉTRICAS
Localização / Location: E116 
Tel: 5511 4554-7041 - Site: www.csesolucoeseletricas.com.br 

CURAPROX
Localização / Location: D201 
Tel: 5511 9 5952- 0039 - Site: www.curaden.com.br - Suíça
Descrição: Assim é a CURAPROX, uma marca do grupo CURADEN International AG, que é pioneiro e 
especializado em produtos de higiene e saúde oral. Pesquisadores, professores, cirurgiões-dentistas e 
outros profissionais especializados formam um time voltado para desenvolver soluções que tem apenas 
um propósito: fazer com que as pessoas tenham dentes e gengivas saudáveis por toda a vida.Em parceria 
com especialistas são pesquisadas quais as melhores técnicas para os cuidados orais em nível de excelência. 
Assim, a empresa desenvolve produtos capazes de combinar benefícios reais com o prazer da escovação. 
Sem traumas, com eficácia e fácil aceitação. Curaprox é sinônimo de eficiência e motivação no caminho 
da saúde oral.A sede da CURADEN International AG fica em Kriens, perto de Lucerna, na Suíça. Todos os 
produtos da CURAPROX são criados e desenvolvidos naquele país desde 1972.

D&I COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD
Localização / Location: E31 
Tel: 5511 4689-1140 - Site: www.dihospitalar.com.br - Brasil
Descrição: A D&I HOSPITALAR é uma empresa privada, especializada na distribuição de terapias e soluções 
de alta tecnologia e custo efetivo para o setor saúde. Estabelecida em 2004, a D&i conta com uma equipe de 
profissionais apaixonada e com muitos anos de experiência servindo aos hospitais brasileiros. 
Distribuímos produtos dos melhores fabricantes mundiais de equipamentos hospitalares. Sempre 
proporcionando um atendimento com excelência e qualidade a hospitais, clínicas e profissionais da área 
da saúde, ressaltando a satisfação dos nossos clientes através das melhores soluções em equipamentos 
médicos hospitalares para as áreas de UTI, Centro Cirúrgico e Emergência. 

DANA MEDICAL CO., LTD
Localização / Location: E211h 
Tel: 82 613949288 - Site: www.okdana.com - Republic of Korea
Description: Dana Medical Co., Ltd. is a leading manufacturer of Acupuncture needles in South Korea. With 
more than 20 years of accumulated technology, we aim to provide the highest quality of products to our 
clients and to be beyond their satisfaction!Dana provides the best quality for both the practitioner and 
the patient with the world-class polishing technology of needle tip by providing painless insertion! We are 
specially careful with the quality control of our products, as well as certified under KGMP, ISO 13485, CE and 
registered in US FDA. Dana Medical aims to become the World Best in Oriental medical device field, and will 
steadily develop technology to help patients' life and health, and to be the company that gives maximum 
satisfaction to customers. 

DANIALEX
Localização / Location: F188 
Tel: 5521 3400-7930 - Site: www.danialex.com.br - Brasil
Descrição: Danialex Tec Material Médico Hospitalar Ltda , é importadora , exportadora , distribuidora 
exclusiva de marcas internacionais como HEMOSTASIS LLC , AEGIS LIFESCIENCES , BMT GROUP e outras 
.Há mais de 25 anos no mercado vem a cada ano vem crescendo e agregando ao seu portfólio produtos 
de alta tecnologia. Hoje possui a mais completa linha de hemostáticos como de polissacarídeo , gelatina 
hidrolisada liofilizado , CMC , celulose oxidada .Atua na área de cirurgia geral oferecendo trocater , na área 
de oftalmologia com bisturis oftalmológicos , na área de otorrinolaringologia com tampões / splints nasais / 
placa externa termoplástica e alumínio dentre outras . 
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DANKIA
Localização / Location: E71 
Tel: 5511 3442-7755 Ramal 222 - Site: wwww.dankia.com.br - Brasil 
Descrição: São mais de 20 anos de experiência e inovação no mercado, com uma equipe de profissionais com 
expertise no setor da saúde e reconhecimento de grande grupos hospitalares. Atuamos no mercado de saúde 
com foco em soluções de armazenamento automatizadas para controle de medicamentos e materiais médico 
hospitalares. Visamos a melhoria da logística hospitalar através de equipamentos com tecnologia de ponta e 
personalizados. Nossos dispensários eletrônicos são modulares e adaptáveis de acordo com as necessidades 
logísticas de cada cliente. São vários modelos e opções de dispositivos, configurados para atender as necessidades 
específicas de cada setor do hospital. Isto aliado a um software altamente adaptável as necessidades de processo 
dos hospitais e integrados com os principais Sistemas de Informação Hospitalar do mercado. 

CENTRALI PHARMA
Localização / Location: H206 
Tel: 5531 7343-2210 - Site: www.centrali.com.br - Brasil

DATAINTEGRA 
Localização / Location: A110 
Tel: 5548 9 9181-8696 - Site: www.dataintegra.com.br - Brasil
Descrição: Empresa Especializada em Interoperabilidade de Sistemas, temos como foco integrar sistemas 
criando fluxo de trabalho mais simples, produtivo e otimizado para nossos clientes.

DAYDES AS.
Localização / Location: D231a 
Site: Tel: 5411 4664-3715 - Site: www.daydes.com.ar - Argentina

DBI MEDICAL
Localização / Location: F190 
Tel: 5511 3845-0433 - Site: www.dbimedical.com.br - Brasil
Descrição: Desde 1996, a DBI Medical se consolidou na importação e distribuição de produtos 
médico-hospitalares. Com 25 anos de mercado, possui hoje uma linha de produtos estruturada de 
marca própria, reconhecida por seu alto padrão de qualidade. Nosso DNA é a transparência e apoio 
total aos nossos parceiros.

DBS - INDÚSTRIA
Localização / Location: B158 
el: 5511 4891-1149 - Site: www.pielsana.care - Brasil
Descrição: A preocupação constante em proporcionar melhor qualidade de vida, fez com que a DBS se 
dedicasse a desenvolver produtos que geram auto-estima, conforto e bem-estar. Atua nacionalmente no 
mercado médico-hospitalar, home-care, clínicas especializadas, puericultura, podologia, entre outros, 
oferecendo produtos eficazes e seguros, devidamente testados e registrados na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). Possui a Certificação BPF – Boas Práticas de Fabricação e Controle de 
Produtos para Saúde. 

DECO TRADING
Localização / Location: G109 
Tel: 551123644264 - Site: www.decotrading.com.br - Brasil
Descrição: A Deco Trading tem uma gama de marcas incomparaveis. Vescom com seus revestimentos 
vinilicos para paredes incomparaveis. Spradling com os melhores tecidos vinilicos para mobiliario fabricados 
dentro do Mercosul. E Tapetex com os tecidos mais exclusivos para paredes. 
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DEL TECNOLOGIA.
Localização / Location: I-61 
Tel: 5547 2033-7935 - Site: www.deltecnologia.com.br - Brasil
Descrição: Fundada em 2013 por sócios com vasta experiência anterior, a Del Tecnologia nasceu com o 
propósito de auxiliar Hospitais e demais Unidades de Saúde, independente do tamanho e disponibilidade 
financeira, a se adequarem às condições exigidas pela ANVISA e pelas entidades acreditadoras com relação 
à gestão e gerenciamento da tecnologia médica.Com essa proposta, a Del Tecnologia desenvolveu uma 
metodologia inovadora, onde não existem planos fechados ou padronizados. Cada Unidade de Saúde possui 
suas particularidades, necessidades e limitações e essas características são analisadas por nossos Especialistas, 
que desenvolvem e apresentam a solução com a melhor relação custo x benefício possível para a entidade.
Nossa equipe é altamente qualificada e atualizada, participando frequentemente de cursos, feiras e congressos 
nacionais e internacionais. Com o conhecimento adquirido, utilizamos das mais modernas metodologias para 
gestão de tecnologias médico-hospitalares, garantindo a reconhecida qualidade dos serviços prestados. 

DELLAMED S.A.
Localização / Location: E130 
Tel: 5554 3066-3734 - Site: www.dellamed.com.br - Brasil
Descrição: Há 11 anos oferecendo qualidade de vida e bem-estar aos nossos clientes! Sempre em busca de 
soluções inovadoras nas linhas Home, Health & Beauty.Linha HOME | A linha Home Care Dellamed traz alento 
e qualidade de vida a pessoas que necessitam de cuidados especiais e buscam por soluções de mobilidade.
Partindo da preocupação em desenvolver produtos que representem inclusão e, da maneira mais humana 
possível, sempre prezando pelo conforto e segurança dos usuários.Linha HEALTH | A linha Health Care 
Dellamed atende as mais diversas necessidades de nosso público, nos quesitos prevenção, qualidade de vida 
e monitoramento da saúde, incluindo produtos que apresentam tecnologias acessíveis, são práticos e de fácil 
manuseio. Desenvolvida para entregar aos usuários produtos que facilitem o dia a dia, sempre prezando pela 
inclusão e bem-estar.Linha BEAUTY | A linha Beauty Care foi desenvolvida para elevar a autoestima dos usuários, 
respeitando a diversidade da beleza de cada um. É através da valorização da singularidade, que entregamos 
produtos que agregam bem-estar e alegria à rotina, permitindo que se mantenham de bem com a vida. 

DELTRONIX MEDICAL DEVICES.
Localização / Location: B21 
Te: 5516 4009- 5454 - Site: www.deltronix.com.br - Brasil
Descrição: Empresa dedicada 100% a eletrocirugia, com 51 anos no mercado fabricando equipamentos 
e acessórios para as áreas medica / odontológica e veterinária. empresa 100% Brasileira com várias 
certificações internacionais de qualidade, exportando para dezenas de países.

DESCARPACK DESCARTÁVEIS
Localização / Location: F171
Tel: 5511 3649-5555 - Site: www.descarpack.com.br - Brasil

DESEMATEC MÓVEIS HOSPITALARES
Localização / Location: C71
Tel: 5547 3337-0879 - Site: www.desematec.com.br - Brasil

DEWERTOKIN LATIN AMERICA
Localização / Location: G48 
Tel: 5511 5643-4190 - Site: www.phoenixmecano.com.br - Brasil
Descrição: Desde 1995 a empresa DewertOkin Latin América está no Brasil com o objetivo de comercializar 
os produtos e equipamentos eletromecânicos fabricados pelas empresas do Grupo PHOENIX MECANO AG e 
DEWERTOKIN AG, atuando como sua distribuidora e representante legal para toda a América do Sul. Atualmente 
a DewertOkin do Brasil possui mais de 1.200 clientes presentes em toda América Latina e representantes nos 
principais estados brasileiros. A sede localizada em São Paulo/SP, conta com escritório e show room e na unidade 
de Itajaí/SC, estoque e produção, somando mais de 3.600m² de instalações produtivas e soluções personalizadas.
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DGS BRASIL - GRUPO DEDALUS
Localização / Location: E111 
Site: www.dedalusgroup.com.br - Brasil
Descrição: Empresa pertencente ao Grupo Dedalus, provedor líder de soluções de diagnóstico e gestão 
hospitalar na Europa e um dos maiores do mundo. Com sede na Itália, possui atuação global em mais de 
30 países e cerca de 5,5 mil colaboradores, que atendem mais de 6 mil hospitais e 5,3 mil laboratórios. A 
empresa conta com uma área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) com 1,1 mil profissionais, considerada 
uma das maiores da Europa. No Brasil a empresa possui escritórios em São Paulo (SP) e no Recife (PE). 

DHL GLOBAL FORWARDING.
Localização / Location: A77
Tel: 5511 5042-5500 - Site: www.dhl.com/br-pt/home/nossas-divisoes/agenciamento-de-carga.html - Brazil
Descrição: A DHL é a marca líder mundial no setor logístico para os principais fabricantes de dispositivos 
médicos e farmacêuticos, além de todos os setores das indústrias em geral.A divisão DHL Global Forwarding é 
especializada em agenciamento de cargas internacional para atacadistas e distribuidores de dispositivos médicos, 
hospitais e provedores de saúde, ensaios clínicos/organizações de pesquisa clínica e farmacêutico (humanos 
e animais).Nossa proposta de valorPor meio de networking global, focado no segmento de medicamentos e 
saúde, tecnologia de ponta e expertise de mais de 100 anos de tradição, somos capazes de criar e oferecer aos 
clientes soluções personalizadas e inovadoras para garantir a otimização do tempo, o controle das informações, 
a integridade da carga e o apoio nas tomadas de decisão baseadas em informações reais.

DHMED
Localização / Location: A110  
Tel: 55514063-8258 - Site: www.dhmed.com.br - Brasil
Descrição: A DHMed é uma empresa formada por ideias inovadoras, capital intelectual jovem com foco no cliente, 
fornecendo soluções para a calibração de equipamentos hospitalares em todo o Brasil atendendo aos padrões 
e normas, garantindo a qualidade do equipamento para o atendimento ao paciente que é o maior beneficiado.

DIAGNOSTICOS DO BRASIL.
Localização / Location: C141 
Tel: 0800 643 0376 - Site: www.diagnosticosdobrasil.com.br - Brasil.

DIAGNOSTICA TELEMEDICINA AS.
Localização / Location: D-241e 
Tel: 3416361361 - Site: www.diagnostica.io - Argentina
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DIDACTIC 
Localização / Location: F-200d 
Tel: 33 0235449393 - Site: www.didactic.care - França
Descrição: Fabricante e distribuidor francês há 55 anos. Empresa líder na produção de kits de infusão, 
proteção (com luvas de exame) e controle de infecções. Com suas 7 linhas de produtos, a Didactic garante a 
seus clientes a compra do produto mais adaptado, ao melhor preço, por uma boa qualidade.

DIERS INTERNATIONAL GMBH  
Localização / Location: F220-7 - Alemanha

DILEPÉ
Localização / Location: F131 
Tel: 5511 3577-7245 - Site: www.dilepe.com.br - Brasil

DIMEX SALUD S.A.
Localização / Location: H199 - Paraguai

DINATEC
Localização / Location: D88 
Tel: 5541 3595-8686 - Site: www.dinatec.ind.br - Brasil
Descrição: Projetamos e fabricamos usinas de oxigênio com tecnologias VSA e PSA . Dinatec e líder nacional 
e internacional em usinas geradoras de gases medicinais . Oferece uma contratação ágil por apenas uma taxa 
fixa mensal a oferta multigases de oxigênio (2 tipos) , ar medicinal e vácuo clínico.

DISERA TIBBI MALZEME LOJISTIK SANAYI VE TICARET A.Ş.
Localização / Location: F199 
Site: www.disera.com.tr - Turquia

DIVINO HOSPITALAR REVESTIMENTO E PRODUTOS EIRELI.
Localização / Location: G118 
Tel: 5511 3705-4315 - Brasil
Descrição: Nosso foco é estabelecer com os nossos clientes uma relação de confiança e transparência. 
Comercializamos todos os modelos de cortinas rollos, cortinas divisórias de leito, sistemas de proteção vinílica 
para paredes e cantos, bate macas, corrimãos e papéis de parede próprios para ambientes hospitalares. 
Prezamos pela entrega do trabalho com qualidade, e dentro dos prazos. Sentimos muita gratidão pela sua 
confiança em nossa empresa. 

DIXMEDICAL.
Localização / Location: F64 
Tel: 5511 5555-8661 - Site: www.dixmedical.com.br - Brasil
Descrição: A DixMedical é especialista na área de Critical Care, com as linhas de Monitores Multiparamétricos, 
Monitores Neonatais, Eletrocardiógrafos, Desfibriladores, Estações de Trabalho de Anestesia – equipamentos 
estes utilizados entre os profissionais de saúde para acompanhar a evolução dos indicadores de saúde do 
paciente. As informações captadas e controladas pelos profissionais, através destes equipamentos, são 
fundamentais para avaliar a resposta ao tratamento e a necessidade de novas intervenções. Os monitores 
são utilizados nos setores de triagem, emergências, centros cirúrgicos e leitos de CTI. 
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DOCTOR SECRET 
Localização / Location: G141 
Tel: 5585 3499-3900 - Site: www.dilady.com.br - Brasil
Descrição: A Doctor Secret, marca nacional de cintas, modeladores e acessórios, apresenta ao mercado o 
que há de mais moderno e tecnológico no segmento pós- cirúrgico, estético e bem- estar.Com uma missão 
ousada que pretende reinventar o segmento, atuando de forma constutiva em toda a cadeia do negócio, 
honrando os clientes, a sociedade e os consumidores apresetando produtos que prezam pela manutenção 
da vida.Uma marca do grupo Dilady, que atua há mais de 35 anos no mercado, sendo reconhecida por sua 
qualidade, inovação, tecnologia e modelagem estruturada.

DOCTOR TIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE LTDA.
Localização / Location: E98 
Tel: 5511 3230-4580 - Site: www.drtis.com.br - Brasil

DOCTUS.
C125 - Tel: 5541 3357-9966 
Site: www.doctus.med.br - Brasil

DOMO SALUTE HEALTH REGULATORY CONSULTING. 
Localização / Location: A110
Tel: 5551 9 9971-9076 - Site: www.domosalute.com.br - Brasil
Description: We are a health regulatory consulting firm assisting foreign companies through the Brazilian 
regulatory system, enabling their access to our growing market. We take the time to understand your unique 
needs and establish the most comfortable and effective communication flow, making the process clear and 
secure. Our knowledgeable team works out the best regulatory approach for medical devices, thus providing 
both an efficient and timely service._Somos uma consultoria regulatória especializada em auxiliar empresas ao 
longo de todo o processo regulatório brasileiro, possibilitando seu acesso ao mercado de produtos para saúde.
Nossa equipe de consultores possui ampla experiência no delineamento de estratégias regulatórias, auditorias, 
desenvolvimento e submissão de processos e comunicação com autoridades regulatórias tais como ANVISA, 
INMETRO, ANATEL e outras.Nosso serviço é voltado ao cliente e focado na entrega de soluções regulatórias 
altamente individualzadas. DOMO Salute significa casa da saúde, refletindo nosso desejo de promover uma 
atmosfera positiva e construir uma parceria de confiança com nossos clientes.Seu projeto é cuidadosamente 
conduzido na DOMO, você terá um serviço profissional e de qualidade em todas as fases do seu projeto. 

DOUTOR AO VIVO.
Localização / Location: C-99 
Tel: 5511 9 7206-4100 - Site: www.doutoraovivo.com.br - Brasil

DRAGER INDÚSTRIA.
Localização / Location: G11 
Tel: 5511 4689-4900 - Site: www.draeger.com.br - Brasil 
Descrição: Dräger. Tecnologia para a Vida®A Dräger é líder internacional nas áreas de tecnologia médica e 
de segurança. Nossos produtos protegem, suportam e salvam vidas. Desde 1889, colocamos toda a nossa 
dedicação no desenvolvimento de tecnologias, produtos, conteúdo educacional e serviços para o cuidado 
crítico, para te ajudar a alcançar seus objetivos em todas as áreas do hospital. Atualmente, o Grupo Dräger 
está presente em mais de 190 países e possui mais de 15.000 funcionários em todo o mundo. Saiba mais: 

DRGEM CORPORATION.
Localização / Location: E221a 
Tel: 82-708 23308608 - Site: www.drgem.co.kr - Korea
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DORJA
Localização / Location: F56 
Tel 5511 3872-4266 - Site: www.draeger.com.br - Brasil

DUERR TECHNIK GMBH & CO. KG.
Localização / Location: F220-4 - Alemanha

DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA
Localização / Location: D89 
Tel: 5511 4306-7411 - Site: www.duosystem.com.br - Brasil
Descrição: Fundada em 2006, a Duosystem é uma empresa de tecnologia, que possui a missão de aliar 
inteligência à tecnologia, para garantir inovação e a melhor experiência ao acesso e a gestão em saúde.
Nossos produtos são desenvolvidos seguindo as definições mais atuais em tecnologia e integração 
de serviços. Tudo isso, com o objetivo de promover o acesso ágil dos pacientes às diferentes esferas de 
cuidado à saúde e subsidiar a tomada de decisão dos gestores de saúde coletiva. Contamos com equipes 
multidisciplinares altamente capacitadas para o diagnóstico e desenvolvimento de estratégias configuráveis 
e voltadas às melhores práticas de gestão e retorno de investimentos em saúde. https://www.duosystem.
com.br/" target="_blankConheça mais sobre a Duosystem - Inteligência em Saúde  

E.G. MONT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
Localização / Location: D150 
Tel: 5516 9 9184-2203 - Site: www.egmont.com.br - Brasil

E.LIFE
Localização / Location: E98a
Tel: 5511 2339-4928 - Brasil

ECO DIAGNÓSTICA
Localização / Location: B146 
Tel: 5531 3653-2025 - Site: www.ecodiagnostica.com.br - Brasil
Descrição: A ECO Diagnóstica é uma empresa brasileira, com sede em Nova Lima-MG e fábrica em Corinto-
MG, que oferece produtos de alta qualidade e tecnologia para o mercado de diagnóstico in vitro humano 
e veterinário. A equipe ECO Diagnóstica é constituída por profissionais multidisciplinares, com expertise 
adquirida ao longo de anos de atuação na área. Tem como um dos objetivos oferecer serviços e produtos de 
alta qualidade e tecnologia para satistação dos clientes, fornecedores e colaboradores. 

ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Localização / Location: D79
Tel: 5521 2558-1960 - Site: www.ecomed.com.br - Brasil
Descrição: Estamos no mercado ha mais de 40 anos, comercializando produtos e serviços para o mercado 
medico-hospitalar.Temos uma equipe capacitada e comprometida com a satisfação plena de nosso cliente. 

EDAN INSTRUMENTS, INC
Localização / Location: C-45
Tel: - 86 75526817936 - Site: www.edan.com - China
Description: Edan is a healthcare company dedicated to improving the human condition around the world 
by delivering value-driven, innovative and high-quality medical products and services. For over 20 year, Edan 
has been pioneering a comprehensive line of medical solutions that address a broad range of healthcare 
practices including:Diagnostic ECG Ultrasound Imaging     In-Vitro DiagnosticsPatient Monitoring Point-of-
Care Testing    VeterinaryOB/GYNHealthcare professionals around the world depend on Edan's breakthrough 
medical technologies and outstanding customer support. 
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EDITORA GLOBO
Localização / Location: H154 
Site: www.editoraglobo.com.br - Brasil
Descrição: Desde 1952, a Editora Globo dissemina conhecimento entre os leitores e produz um jornalismo 
independente que antecipa as transformações da sociedade. 

EDLO
Localização / Location: C-160 
Tel: 5551 3052-3900 - Site: www.edlo.com.br - Brasil
Descrição: A marca Edlo é referência na fabricação de instrumentos cirúrgicos para cirurgia convencional, 
cirurgia cardiovascular, traumato ortopedia e odontologia. Possui também instrumental permanente e 
descartável para videocirurgia, torre de videocirurgia, endoscópios rígidos ,além de distribuir os clips com 
exclusividade hemostáticos da Peter's Surgical(França) e braços robóticos Aktormed(Alemanha).

EFE CONSULTORIA E IMPORTAÇÃO LTDA
Localização / Location: C78
Tel: 5581 4009-9900 -  Site: www.efe.com.br - Brasil

ELBER MEDICAL
Localização / Location: D60
Tel: 5547 3542- 3000 - Site: www.elbermedical.com.br - Brasil
Descrição: Há mais de 30 anos no mercado de refrigeração, a Elber Medical oferece uma ampla gama de câmaras 
de conservação, freezers e ultrafreezers de alta qualidade. São opções para transporte e armazenamento de 
medicamentos, vacinas, hemoderivados, e outros materiais biológicos que requerem temperatura controlada 
e ininterrupta mesmo quando falta energia elétrica convencional. Equipamentos projetados para atender as 
expectativas do mercado, com diversos opcionais, desde monitoramento remoto pelo celular até sistema 
de energia solar para funcionamento em locais onde não há energia elétrica convencional. Estamos sempre 
atentos a atuar de maneira sólida e atual, dentro das normas e exigências legais. 
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ELIS BRASIL
Localização / Location: F111
Site: www.br.elis.com/pt - Brasil
Descrição: A Elis é um grupo líder na Europa e no Brasil que possui mais de 130 anos de experiência nos serviços 
de gestão e higienização de têxteis, como enxovais, uniformes, aventais, EPI’s, além de tapetes industriais, 
Mops, esterilização, entre outros serviços. No país desde 2012, a empresa atua nos segmentos hospitalar, 
hoteleiro, industrial, comércio e serviços, conta com mais de 10 mil colaboradores que garantem a excelência 
do serviço a mais de 5 mil clientes e higieniza cerca de 290 mil toneladas de têxteis em 20 estados brasileiros.  

ELOMED
Localização / Location: A64 
Tel: 5554 3327-1661 - Site: www.elomed.com.br - Brasil
Descrição: A Elomed é uma empresa que atua no segmento de Engenharia Biomédica, pesquisa e 
desenvolvimento de equipamentos voltados à área hospitalar. 

ELOCA 
C-119 
Tel: (11) 3590-0800 – Site: www.eloca.com.br - Brasil
Descrição: O e-commerce do ELOCA faz do site da sua empresa uma loja on-line para locação de equipamentos

EMED ARQUITETURA
Localização / Location: G88 
Tel: 55115505-9700 - Site: www.eloca.com.br - Site: www.eloca.com.br - Brasil

EMPECS MEDICAL DEVICE CO LTD  
Localização / Location: D-139 - Korea

ENDURANCE
Localização / Location: H121 
Tel: 5511 5051-9941 - Site: www.endurancesp.com.br - Brasil
Descrição: Comércio atacadista de materiais para Ortopedia, Fisioterapia e Esportivos

ENGIMPLAN A MATERIALISE COMPANY
Localização / Location: G148 
Tel: 5519 3522-7407 - Site: www.engimplan.com.br - Brasil
Descrição: Desenvolvemos soluções em implantes e instrumentais de alto valor agregado com foco em 
cirurgias crânio-maxilo-faciais (CMF), derrubando velhos conceitos e idealizando produtos que primam 
pela alta tecnologia, qualidade, confiabilidade e inovação, em conformidade com as mais rigorosas normas 
e órgãos de fiscalização nacionais e internacionais.A Materialise tem mais de 30 anos de experiência no 
fornecimento de serviços de impressão 3D e soluções de software para uma variedade de setores, incluindo 
saúde, automotivo, aeroespacial, bens de consumo, arte e design. 

ENSINGER BRASIL
Localização / Location: F187
Tel: 5551 3579-8800 - Site: - www.ensingerplastics.com/pt-br - Brasil
Descrição: Ensinger Brasil é uma empresa do Grupo Ensinger, localizada no sul do Brasil, na cidade de São Leopoldo. 
Possui um amplo portfolio de materiais plásticos de alta performance, entre semiacabados (barras, chapas e tubos) 
e peças técniccas injetadas e usinadas conforme design do cliente para aplicações no segmento médico-hospitalar. 
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Possui know-how de soluções técnicas já validadas nas áreas de cirurgia, neurologia, odontologia, radiologia, ortopedia 
e traumatologia, entre outras. Materiais: esterilizáveis, biocompatíveis (ISO 10.933), translúcidos e opaco aos Raios X, 
naturais, coloridos e reforçados com fibra de carbono. Marcas focadas em tecnologia médica: TECAPRO, TECASON 
P, TECAPEI, TECAFORM AH, TECAPEEK MT, TECATEC, entre outras. Processos: extrusão, injeção, usinagem e (novo!) 
possibilidade de impressão 3D. Parceira para desenvolvimento de soluções junto à indústria médica-hospitalar, desde a 
co-engenharia para design do produto até a obtenção da peça final.https://www.ensingerplastics.com/pt-brwebsite " 

ENTERPRISES SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS
Localização / Location: E80
Tel: 5511 2385-0176 - Site: www.enterprisesconstrutivas.com.br - Brasil
Descrição: Atuamos há cerca de 30 anos no mercado hospitalar, com expansão nas áreas: industrial, escolar 
e hoteleira. Desempenhando um trabalho com excelência, tradição e reconhecimento, com produtos de 
qualidade nacionalmente e internacionalmente renomada.Fazemos acabamentos arquitetônicos voltado 
para a proteção de interiores, com respaldo na vivência em projetos de instalação e layout. Oferecemos 
peças funcionais e modernas, que embelezam o ambiente e reduzem custos desnecessários de manutenção. 

ENTERSOLUÇÕES COM. DE PULSEIRAS HOSP. LTDA
Localização / Location: A110 
Tel:: 5551 3392-5551 - Site: www.entersolucoeshospitalares.com.br - Brasil
Descrição: A Entersoluções surgiu em 2014 com o objetivo de atender às necessidades de segurança e 
identificação de pacientes no ambiente hospitalar. 
Missão: Oferecer soluções de identificação hospitalar, com a utilização de tecnologias que visam à segurança 
do paciente e facilitam a gestão do serviço como um todo. 
Visão: Ser empresa de referência nacional pela qualidade de seus produtos, serviços e relacionamento com 
os clientes. Valores: Confiança, respeito, ética, transparência, prática da inovação com responsabilidade.

ENZYTEC BIOTECNOLOGIA LTDA
Localização / Location: D128 
Tel: 5531 3658-6703 - Site: www.enzytec.com - Brasil
Descrição: Fundada em 2005, a Enzytec tem como objetivo oferecer serviços especializados em assuntos 
regulatórios e de pesquisa e desenvolvimento, além de fornecer matérias-primas de qualidade mundial para 
empresas de diagnóstico e biotecnologia. Somos capazes de atender empresas de todo o mundo que buscam 
atuar no Brasil, suprir todas as suas necessidades e fazer seu negócio crescer de maneira inteligente.-Founded 
in 2005, Enzytec aims to offer specialized services in regulatory affairs and research and development, as well 
as to collaborate in the optimal choice of raw materials for diagnostic and biotechnology companies. We are 
able to serve companies from all over the world that seek to operate in Brazil, meet all their needs and make 
their business grow in an intelligent way. 

EQUIPAMED
Localização / Location: G38 
Tel: 5511 5564-1955 - Site: www.equipamed.com.br - Brasil
Descrição: O Grupo Equipamed é referência em Locação, Manutenção, Fabricação e Distribuição de Equipamentos 
Médicos e Hospitalares. Formado pelas empresas Equipamed e Respiratory Care Hospitalar, o Grupo Equipamed é 
genuinamente brasileiro, trazendo ao mercado nacional as melhores tecnologias do mundo.

ERBA DIAGNOSTICS DO BRASIL
Localização / Location: D130 
Tel: 55 0800 8782391 - Site: www.erbabrasil.com.br - Brasil
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ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH.
Localização / Location: C19
Tel: 49 70717550 - Site: www.de.erbe-med.com/de-en - Alemanha
Description: As a family-owned and operated business, Erbe develops, manufactures and markets surgical systems for 
professional use in various medical disciplines all over the world. Erbe technology leads the market in many countries 
and is therefore an inherent part of the working processes in the OR. The products are thus helping to provide the best 
possible treatment for patients. The portfolio comprises devices and instruments for electrosurgery, thermofusion, 
plasmasurgery, cryosurgery and hydrosurgery. By combining these technologies, innovative applications become 
possible, particularly in general surgery, gastroenterology, gynecology, pulmonology and urology.Erbe employs 
more than 1000 people worldwide, over 650 of them in Germany. Approx. 170 employees work in research and 
development. The intensive collaboration with renowned users from medical schools and hospitals is the key to 
success with which Erbe successfully furthers developments in medicine. SpecialtiesElektrochirurgie, Thermofusion, 
Plasmachirurgie, Kryochirurgie, Hydrochirurgie, Allgemeinchirurgie, Gastroenterologie, Gynäkologie, Urologie, 
and PneumologieWebsitehttp://www.erbe-med.comImprint: https://de.erbe-med.com/de-en/meta-navigation/
imprint/Disclaimer: https://erbe-med.com/fileadmin/pdf/company/Terms_of_use_EN.pdfHeadquarters: Tübingen, 
Baden-Württemberg, GermanyFounded 1851IndustryMedical Equipment ManufacturingCompany size 1,001-5,000 
employeesIncludes members with current employer listed as Erbe Group, including part-time roles. Also includes 
employees from subsidiaries: Erbe USA Incorporated and Maxer Endoscopy. 

ERITEL
Localização / Location: C111 
Tel: 5511 2348-1381 - Site: www.eritel.com.br - Brasil
Descrição: Durante 30 anos a https://eritel.com.brEritel acumulou experiência na proposta de soluções e 
vem continuamente desenvolvendo aplicativos voltados à agilização do workflow operacional, incluindo 
procedimentos de missão crítica, estabelecendo um ambiente de maior segurança e produtividade para 
o segmento da Saúde.A Eritel é Golden Partner da Suecahttps://ascom.com Ascom Wireless Solutions.Um 
aspecto importante das soluções oferecidas pela plataforma Ascom, é a versatilidade de integração com 
os diversos softwares de gestão hospitalar disponíveis, o que intensifica a funcionalidade da infraestrutura 
existente, maximizando benefícios e retorno do investimento.Aliado a isso, a https://eritel.com.brEritel 
mantém um corpo de profissionais de várias especialidades com larga experiência como Consultores Técnicos, 
Gerentes de Contas, Engenheiros, Analistas e Técnicos preparados para diagnosticar as necessidades do 
cliente e definir as soluções mais adequadas em cada caso.No segmento hospitalar, as soluções Ascom 
contribuem para o atendimento das exigências dos principais órgãos certificadores como, JCI, Qmentum, 
Himms e ONA.Soluções Eritel:Chamada de Enfermeira teleCARE (NurseCall)Central de Transporte de 
Pacientes - CTPSistema de Liberação de Leitos (SLL)Códigos de EmergênciaTerminais Móveis Ascom.

ESCALA APP
Localização / Location: E89c | E89d
Tel: 55 11 95405-6121 - Site: https://escala.app/
Descrição: De fácil usabilidade, nossas ferramentas auxiliam na organização da força de trabalho sem 
infringir as regras vigentes. Descomplicamos a rotina de gestores e colaboradores e oferecemos informações 
para tomadas de decisões estruturadas.

EVOPLEXUS MEDICS APS 
Localização / Location: E-240 
Tel: 45 42772851 - Site: s.khola@evoplexusmedics.com - Dinamarca

EXCELLENTCARE MEDICAL LTD.
Localização / Location: G-216b 
Tel: 86 07526358312 - Site: www.excellentcare.co.uk - China
Description: Excellentcare Medical Ltd. is a UK company based in London. We provide our own brand medical 
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and surgical products (Emedical), such as breathing equipments, anaesthetic instruments and other medical 
related components.In Jan. 2007, we incorporated the “Excellentcare Medical International Ltd.” which is located 
in Hong Kong as our production arm. Our manufactory plant which covers over 20,000m² (5 acre) of land in 
Guangdong Province in China, commenced works successfully.In addition to supply our own branded products, 
Excellentcare also offers service to customize medical use components to suit your special requirements and to 
act as your partners in marketing your company`s medical products to the wider audiences.

EXPOMEDICAL.
Localização / Location: C212 
Tel: 54 9 11 36925890 - Site: www.expomedical.com.ar/en/ -
Descrição: ExpoMEDICAL é o maior evento profissional para todo o Setor de Saúde na Argentina e nos 
países de língua espanhola. Mais de 150 expositores argentinos e estrangeiros apresentarão seus últimos 
lançamentos de produtos, tecnologias e serviços para hospitais, clínicas, laboratórios e clínicas. 

FANEM
Localização / Location: E-70 
Tel: 5511 2465-2199 - Site: www.fanem.com.br - Brasil
Descrição: A Fanem é uma multinacional brasileira pioneira na fabricação de equipamentos médicos e de 
laboratório. A empresa foi fundada em São Paulo no ano de 1924 por Arthur Schmidt que, com apoio do seu 
filho Walter Schmidt, introduziu técnicas e metodologias inovadoras, traçando uma rota tecnológica com 
elevado grau de representatividade na cadeia produtiva da saúde brasileira.

FAPON BIOTECH INC
Localização / Location: J41
Tel: 86 76922898886 - Site: www.en.faponbiotech.com/index.htmlChina
Description: Fapon Biotech Inc., founded in 2001, adheres to the mission of "Empowering Timely, 
Accurate and Affordable Diagnosis for All", while focusing on the future needs and trends of biotechnology 
development, and committed to providing global diagnostic companies with high-performance IVD reagent 
raw materials, such as antigens, antibodies, and enzymes, as well as reagent solutions and innovative open 
instrument platforms. Our products and services are highly integrated, promoting synergic resources and 
shared values to the industry, making the developments of diagnostic technologies benefiting more people, 
advancing the cause of human health. 
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FARMAX.
Localização / Location: D191 
Tel: 5537 2101-9696 - Site: www.farmax.com.br - Brasil
Descrição: Nossa indústria de 56 mil metros quadrados está localizada em Divinópolis, cidade próxima 
à Capital Mineira. E nesses 40 anos de história, crescemos de forma sustentável, atentos ao que nossos 
consumidores buscam para seu bem-estar. Estamos instalados em um parque industrial de alta tecnologia, 
com equipamentos modernos, um laboratório de controle de qualidade, uma área de Pesquisa e 
Desenvolvimento e também uma indústria de embalagens plásticas.Acreditamos na diversidade e prezamos 
pelo respeito nas relações, por isso tratamos com transparência e cuidado nossos mais de 900 funcionários, 
promovendo um ambiente de trabalho propício ao desenvolvimento pessoal e profissional de cada um. A 
saúde e segurança da nossa equipe é prioridade, por isto investimos em treinamentos e melhorias constantes. 
Nossas ações são ambientalmente responsáveis e contamos com fornecedores que estão alinhados com 
nosso pensamento: a valorização da vida. E assim com produtos de qualidade queremos estar cada vez mais 
presentes nas casas dos brasileiros. 

FATO
Localização / Location: H168 
Tel: 5516 3234-2151 - Site: www.fatoinstrumentos.com.br - Brasil

FBAH
Localização / Location: J48
Tel: 55 11 37047315 - Site: www.fbah.org.br/index.php - Brasil
Descrição: Promover a melhoria da saúde no Brasil, o aprimoramento, qualificação e valorização profissional 
dos gestores e dos Administradores Hospitalares. 

FBH.
Localização / Location: I31
Tel: 5561 3044-0332 - Site: www.fbh.com.br - Brasil
Descrição: A Federação Brasileira de Hospitais é uma entidade associativa, sem fins lucrativos, que, há mais 
de 50 anos, representa o setor hospitalar brasileiro. 

FEEGOW TECHNOLOGIES INFORMÁTICA .
Localização / Location: D98 
Tel: 0800 5913035 - Site: www.feegowclinic.com.br - Brasil
Descrição: Somos uma healthtech com mais de 12 anos de experiência focada em revolucionar a gestão 
e a operação de clínicas e consultórios. Um time de mais de 130 apaixonados pela ideia de garantir mais 
saúde de qualidade a cada vez mais pessoas desenvolvendo produtos e soluções relevantes e inovadores.
Nosso primeiro e principal produto é o Feegow Clinic, o maior e mais completo software de gestão clínica 
do mercado. Mais de 200 recursos que abrangem Prontuário, Agenda, Financeiro, Faturamento, Estoque, 
Relatórios e muito mais. Inteligência, automação e integração que garantem mais resultados e crescimento. 
O Feegow Clinic já atende mais de 32 mil profissionais de saúde todos os dias, mas esse é só o começo. 
Aproveitamos toda essa experiência para ir além.A Hospitalar 2022 marca o lançamento de nossos novos 
serviços especialistas que vão garantir mais performance e novas linhas de receita para o seu negócio sem 
onerar sua equipe. Mais do que um software, agora a Feegow é um verdadeiro HUB, ao seu lado em tudo 
que diz respeito à gestão clínica.A gente te ajuda a crescer enquanto você se concentra no que mais importa: 
cuidar dos seus pacientes.Feegow MarketingNossa agência interna focada em digital e marketing médico à 
sua disposição. Mais presença, mais pacientes, mais retornos!Feegow FaturamentoSem mais glosas, com 
os processos corretos e com as tabelas sempre em dia. Nós garantimos rentabilidade máxima com seus 
convênios de saúde.Feegow PayA 1ª solução financeira especificamente pensada para clínicas e consultórios. 
100% integrado ao Feegow Clinic.Feegow FonePara nunca mais perder uma ligação, nossa solução garante sua 
recepção aberta 24h por dia.Conheça mais sobre as nossas soluções e traga sua clínica para o futuro!Feegow. 
Juntos, desenvolvendo a gestão clínica do futuro. 
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FEELLIFE HEALTH INC.
Localização / Location: G-216a 
Site: www.feellife.com.cn - China
Description: The Third Way of DosingFeellife's one-stop service for global nebulizer + nebulizer liquid 
ecology is a comprehensive high-tech industry integrating complete R&D, production, sales, service and 
academics of nebulized products and nebulized vaccine equipment. Focusing on nebulization for decades, 
the 30,000-square-meter factory in China, the United States and South Korea, the leader of China's medical-
grade intelligent mesh nebulizer!

FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA
Localização / Location: A70 
Tel: 5511 3390-3971 - Site: www. fenotipo.com.br - Brasil
Descrição: NOSSA HISTÓRIAA FENÓTIPO ENGENHARIA foi fundada em 2006 pelo sócio engenheiro Reginaldo 
Foroni da Silva, após estudo, dedicação, conhecimento e experiência adquirida realizada por mais de 13 
anos na sua carreira nos setores da engenharia clínica dentro dos grandes hospitais em São Paulo. Em 
2012, Fabiana Morais da Silva, psicóloga, integrou o quadro societário, assumindo o setor administrativo 
da empresa. Somamos 29 anos de experiência e em 2022, alcançamos o número de 100 mil calibrações 
realizadas e hoje a nossa marca é registrada no INPI e somos uma empresa certificada ISO 9001:2015, 
atendemos os clientes no estado de São Paulo e em outros estados brasileiros, como no Rio Grande do 
Sul, em Minas Gerais, Pará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiás, Bahia e Ceará.SERVIÇOSExclusivos 
de equipamentos médico hospitalaresCalibraçãoTeste de Desempenho em Segurança Elétrica Qualificação 
TérmicaManutenção Corretiva e Preventiva Consultoria em Engenharia Clínica 

FIME
Localização / Location: F230-1
Site: www.fimeshow.com/en/home.html - USA
Descrição: A Florida International Medical Expo (FIME) é uma exposição internacional de dispositivos 
médicos novos e recondicionados nas Américas 

FIRST IMPORT COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
Localização / Location: E179 
Tel: 5519 3836-2534 - Site: www.1stimport.com.br - Brasil

FIRSTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS
Localização / Location: D180 
Tel: 5541 3535-0900 - Site: www.firstlab.ind.br - Brasil
Descrição: A FirstLab faz parte de um grupo sólido de empresas que trabalha pela vida, com mais de 25 anos 
de atuação e grande conhecimento no mercado da saúde. Nossa expertise é desenvolver e fabricar produtos 
e equipamentos para Laboratórios de Análises Clínicas, promovendo segurança, inovação e tecnologia 
nas rotinas laboratoriais sempre pensando na sustentabilidade e atuando com responsabilidade. Somos 
sinônimo de seu primeiro parceiro quando se fala em soluções integradas para Laboratórios. A Firstlab 
oferece produtos para fases pré-analítica e analítica, permitindo que a prática laboratorial fique mais segura e 
preparada para exames e diagnósticos com precisão. Em nosso setor produtivo, investimos em equipamento 
de alta performance, segurança e matérias primas confiáveis, controlando cada etapa do processo para 
garantir o padrão de excelência em nossos produtos. Assim como qualidade, comprometimento e inovação, 
são fatores primordiais na escolha de nossos fornecedores para garantir uma linha completa em soluções 
para análises clínicas e construir um relacionamento de confiança com nossos clientes e parceiros. 

FISHER & PAYKEL
Localização / Location: G44 – Brasil

FLOWMED FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE CORPORAL 
Localização / Location: D-193 
Tel: 9 3940-6808 - Site: flowmed.com.br - Brasil
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FOCUS & FUSION HEALTHCARE (HANGZHOU) CO., LTD
Localização / Location: B-68 
Tel: 86 57158610761 - Site: www.focus-fusion.com - China.
Description: Focus & Fusion Healthcare (Hangzhou) Co., Ltd., established in 2014, is a company dedicated in 
researching, developing and manufacturing innovative and high-quality clinical ultrasound diagnostic systems. 

FORHEALTH.
Localização / Location: F198 
Tel: 5511 2677-4651 - Site: www.fhealth.com.br - Brasil
Descrição: Empresa ForHealth Soluções Esp.Ltda ME - Importadora de Prods.Méds.Hosp. Brasil , Master.
Produtos - Linha de Buco Maxilo e Neuro Fechamento .Parceiros Brasil - Salvador -LS Med / Recife -OPM 
Medical / Minas Gerais -Medicine / São Paulo - Trinom . 

FORT FLEX COMERCIAL LTDA
Localização / Location: A170 
Tel: 5592 3228-1256 - Site: www.grupofortflex.com.br/ - Brasil

FOTODENTAL.
Localização / Location: D-241c 
Tel: 54-342154 056966 - Site: www.fotodental.com.ar - Argentina

FRANCO BACHOT INDUSTRIA DE MÓVEIS.
Localização / Location: G71 
Tel: 5511 4366-8180 - Site: www.francobachot.com.br - Brasil
Descrição: Desde 1982, desenvolvemos o mais amplo catálogo de móveis para negócios de alimentação fora 
do lar e hospitalidade. 

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Localização / Location: G28 
Tel: 0800 01234 34 - Brasil
Descrição: A Fresenius Kabi é uma empresa de assistência médica global especializada em medicamentos 
capazes de salvar vidas e tecnologias para infusão, transfusão e nutrição clínica. Nossos produtos são 
utilizados como auxílio em tratamentos de pacientes críticos e crônicos. 

FUJIFILM DO BRASIL.
Localização / Location: E-78 
Site: www.fujifilm.com/br/pt-br/healthcare - Brasil
Descrição: Fujifilm Saúde - TI para o setor da saúde, Diagnóstico In Vitro, Imagem Médica, Diagnóstico 
Veterinário e Dispositivos de Ultrassom. 

FULWELL LLC  
Localização / Location: H-174 - USA

FUNCIONAL HEALTH TECH.
Localização / Location: Estande virtual | Brasil

GASLIVE
Localização / Location: G50 
Tel: 5519 3829-5454 - Site: www.gaslive.com.br - Brasil
Descrição: Somos provedores de produtos e serviços para o mercado de saúde respiratória, de cuidado 
médico domiciliar e reabilitação completa. Através de uma operação dinâmica e flexível nos posicionamos 
como um elo entre organizações globais e locais, com o objetivo de ajudar nossos parceiros e fornecedores 
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a construir alianças e negócios fortes, entregando uma oferta constante em tecnologia de tratamento de 
saúde. Acreditamos em parcerias e contribuímos abrindo vantagem competitiva aos nossos clientes, para se 
tornarem líderes em seu segmento de forma a se concentrar no que fazem melhor: cuidar de gente.
Description: We are a provider of products and services for the respiratory health, home healthcare and 
complete rehabilitation market. Through a dynamic and flexible operation, we position ourselves as a link 
between global and local organizations, aiming to help our partners and suppliers to build strong alliances and 
businesses, delivering a constant offer in healthcare technology. We believe in partnerships and contribute 
by opening a competitive advantage to our clients, so that they become leaders in their segment in order to 
focus on what they do best: taking care of people.

GE HEALTHCARE
Localização / Location: F11 - Tel: 5511 3004- 2525 - Site: www.gehealthcare.com.br - Brasil
Descrição: GE Healthcare Como uma empresa líder mundial em tecnologia médica e ciências da vida, 
fornecemos um amplo portfólio de produtos, soluções e serviços usados no diagnóstico, tratamento e 
monitoramento de pacientes e no desenvolvimento e fabricação de produtos biofarmacêuticos. Ajudamos 
a melhorar os resultados para prestadores de serviços de saúde e para inovadores em terapia em todo o 
mundo. Isso significa maior capacidade, maior produtividade e melhores resultados para o paciente. Nosso 
objetivo também é dar suporte aos nossos clientes na busca pela saúde de precisão: atendimento de saúde 
integrado, extremamente personalizado para as necessidades de cada paciente e que reduza o desperdício e 
a ineficiência. Adotamos uma cultura de respeito, transparência, integridade e diversidade.  

G T LABORATORIO S.R.L.
Localização / Location: D231f - Tel: 54 9341 5604520 - Site: www.gtlab.com.ar - Argentina

GENESIS EIRELI
Localização / Location: E80 - Tel: 5519 9 8311-8453 - Site: genesisz.net - Brasil
Descrição: Criada por profissionais com mais de 20 anos experiência na montagem de Painéis Elétricos e soluções 
em energia, a MCK Energia conta com ferramentas e equipamentos altamente tecnológicos, selecionados com 
rigor técnico e padrões de segurança, para proporcionar o desenvolvimento ideal de projetos de alto nível que 
demandam precisão, agilidade e eficiência, atendendo assim da melhor maneira as necessidades dos clientes. 

GERMANY INTERNATIONAL MEDICAL CO LTD  
Localização / Location: C219

GERATHERM RESPIRATORY GMBH
Localização / Location: E210-5 - Alemanha
Descrição: A Geratherm Respiratory projeta, desenvolve e comercializa inovadores e tecnológicos equipamentos de 
diagnóstico médico para profissionais do ramo cardiopulmonar de todo o mundo. Oferecemos soluções sistêmicas 
orientadas ao futuro para espirometria, pletismografia corporal, teste de capacidade de difusão e exercício 
cardiopulmonar. A Geratherm Respiratory é representada internacionalmente por uma rede de distribuidores.

GETINGE
Localização / Location: F31
Tel: 5511 2608-7410 - Site: www.getinge.com.br - Brasil
Descrição: A Getinge é líder mundial no fornecimento de produtos e sistemas que contribuem para a melhoria 
da qualidade e para mais eficiência em custos nos setores da saúde e ciências da vida. Nós empregamos 
mais de 10.000 pessoas e temos operações em mais de 40 países. Nós somos apaixonados pelos cuidados 
de saúde; tanto para aqueles que os fornecem como para as pessoas que deles precisam. E após mais de 
um século criando inovações para cuidados de saúde, ainda compartilhamos uma paixão por ajudar nossos 
clientes a melhorarem as vidas das pessoas.
 
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA
Localização / Location: D150 - Tel: 5516 3969-1000 - Site: www.gigante.com.br - Brasil
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GLOBAL MEDIKIT LIMITED
Localização / Location: H162 - India
Descrição: Global Medikit Limited is a manufacture of Medical disposable products in India. Our product 
range is IV cannula, three way stopcock, Spinal needle, CVC and many more other products 

GLOBAL TEC
Localização / Location: H18 - Tel: 5511 3806-1200 - Site: www.globaltechc.com.br - Brasil
Descrição: Fabricante 100% Brasileira de Umidificar Aquecido, Cabo Paciente, Sensores de Oximetro de 
Pulso, Circuito Paciente, Eletrodos Para Nivel de Consciência, Eletrodos para ECG, Linhas para Capnografia, 
Drenos para Capnografia, Filtros HME. 

GLOBAL TRADE TECHNOLOGY COMÉRCIO, INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Localização / Location: A120 
Tel: 5516 4042-4000 - Site: www.globaltradebr.com.br -

GLOBALTHINGS
Localização / Location: B88 - Tel: 5511 4280-0802 - Site: www.globalthings.net - Brasil
Descrição: Olá, somos a Globalthings! Estamos no mercado tecnológico há mais de 15 anos, e ajudamos 
diversas empresas no Brasil e no mundo desenvolvendo soluções para gestão da manutenção e ativos de 
alto padrão de qualidade, inovação e eficiência entre diversas áreas e serviços voltadas principalmente para 
Assistência Técnica, Engenharia Clínica, Manutenção Predial e Manutenção Industrial. Com o sistema Effort, 
a plataforma de CMMS mais completa e inteligente do mercado, tornamos o gerenciamento da manutenção 
e ativos em todo ciclo de vida de milhares de equipamentos e setores muito mais prático, ágil e assertivo 
em todos os processos gerenciais e operacionais. Tudo isso, orientado por dados e informações confiáveis e 
precisas para garantir a máxima produtividade e alta performance nos resultados. 

GLOBOMEDICAL 
Localização / Location: B163 - Tel: 55113862-4427 - Site: www.globomedical.com.br - Brasil

GLORY HILL CANADA
Site: www.gloryhill.ca - Canada
Descrição: Dia. PathoDxPathology Information Management SystemMedSCM. DxMedical Supply Chain 
Management System.

GM DOS REIS
Localização / Location: E168
Tel: 5519 3765-9900 - Site: www.gmreis.com.br - Brasil 
Descrição: Desenvolve, fabrica e comercializa sua linha de produtos pensando sempre no bem estar dos 
seus pacientes.Placas e parafusos bloqueados de ângulo fixo e variável; Fixadores Externos; Extremidades; 
Ortopediatria; Ortogeriatria; Biológicos; Âncoras de sutura e biotenodese; Artroscopia; Medicina esportiva; 
Implantes personalizados; Coluna vertebral; Equipamentos a bateria.

GLOCIN 
Localização / Location: E89a
Tel: 5551 3303-3882 - Site: www.goclin.com - Brasil
Descrição: Somos uma plataforma de gestão integrada, segura e super fácil de usar, ajudamos clínicas e 
consultórios médicos em seu processo de profissionalização, potencializando sua rotina e garantindo mais 
tempo para focar nas pessoas.

GOEDERT 
Localização / Location: E141
Tel: 5548 3205-2122 - Site: www.goedert.com.br/ - Brasil
Descrição: Göedert se consolidou como indústria importadora no mercado de higiene e limpeza, 
desenvolvendo diversas linhas de produtos próprios com a marca Nobre.
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GPHANTOM SIMULADORES PARA TREINAMENTO LTDA.
Localização / Location: D150 - Brasil

GRANDWORLD EXPO CO., LTD.
Localização / Location: Estande virtual | GRANDWORLD EXPO CO., LTD - China

GRAFMED 
Localização / Location: H178 - Tel: 5511 2777-5001 - Site: www.grafmed.ind.br - Brasil 

GRUPO ARIGMED S. DE RL. DE C.V.  
Localização / Location: H83 - Mexico

GRUPO CONDOR
Localização / Location: B69 - Tel: 5548 9 9902-3285 - Site: www.grupocondor.com.br - Brasil
Descrição: Bem-vindo ao GRUPO CONDOR!Com mais de 35 anos de atuação em importação e operações 
logísticas, o foco sempre esteve voltado para a área da saúde, atendendo os maiores distribuidores do setor e 
principais hospitais, somos o parceiro ideal para reduzir os riscos do processo e aumentar a competitividade 
do seu negócio.Estamos em evolução constante e hoje somos a única empresa do segmento com atuação 
5 PL. Trazendo inovação e tecnologia para todas as etapas do processo, resultando em mais transparência, 
segurança, agilidade e redução de custos para nossos clientes.Com um time especializado em importações 
que exigem ANVISA e conhecimentos aprofundados nos processos tributários, regulatórios, aduaneiros, 
logísticos e comerciais, oferecemos serviços integrados e customizados para hospitais e distribuidores 
de produtos, equipamentos e insumos importados da área da saúde.Operamos por meio de 3 empresas 
especializadas, atendendo toda a cadeia logística internacional e distribuição dentro do território nacional na 
área da saúde, para oferecer as melhores soluções de acordo com a sua necessidade. CONDOR Importador 
e Operador Logístico especializado na área da saúde.FUTURTEKmed. Muito mais do que um marketplace. 
Uma revolução na venda nacional de produtos importados.Confidence Transporte e Logística Nacional 
especializada na área da saúde. Se você busca eficiência logística, segurança e um parceiro estratégico e 
especializado na área da saúde, focado em gerar valor para o seu negócio, você chegou ao lugar certo!

GRUPO GUARÁ 
Localização / Location: I14 - Tel: 5519 3442-2196 - Site: www.guaraequipamentos.com.br - Brasil
Descrição: Somos um grupo que nasceu da vontade, perseverança e empreendedorismo.O Grupo Guará é 
uma empresa 100% brasileira que atua há mais de uma década no mercado. Com ampla expertise, produz 
equipamentos com tecnologia reconhecida internacionalmente.Tudo se inicia com a Lavanderia Guará, com 
uma linha completa de maquinários para lavanderias profissionais, industriais, hospitalares e hoteleiras. Em 
2021, foi lançada a Soter, com o início da produção de equipamentos para esterilização. São maquinários 
voltados para proporcionar a utilização segura de instrumentos médico-hospitalares com a limpeza e da 
desinfecção térmica, ou seja, a eliminação de microrganismos através do calor.

GRUPO IBES
Localização / Location: D111 
Site: www.ibes.med.br - Brasil
Descrição: Somos a Instituição Acreditadora que mais cresce no país. O Grupo IBES foi criado da fusão das 
empresas: Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde, IBES International, IBES Knowledge in Healthcare e 
Be Solutions. Ele realiza atividades de diagnóstico, acreditação e certificação de organizações de saúde, por 
meio do Sistema Brasileiro de Acreditação/ ONA (Organização Nacional de Acreditação) e pela Metodologia 
de Acreditação Internacional ACSA e outras metodologias próprias. Como complemento do serviços 
oferecidos, que visa a excelência em saúde, também realiza a capacitação dos profissionais da saúde através 
de cursos e workshops presenciais, online e in company nas áreas de gestão, qualidade e saúde. E ainda 
conduz projetos educacionais e de solução em saúde que tratam desde a gestão estratégica até a adoção de 
metodologias ágeis em problemas pontuais ou projetos de inovação das organizações. Acesse: https://www.
ibes.med.br/quem-somos/" 
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GRUPO INBIO 
Localização / Location: E231a
Tel: 03492-570670 - Site: www.www.inbio.com.ar - Argentina

GRUPO KSS
Localização / Location: E39 
Tel: 5541 3382-2066 - Site: www.grupokss.com.br - Brasil
Descrição: Há mais de 34 anos no mercado o Grupo KSS tem servido, atuado e se especializado cada vez mais 
no mercado médico-hospitalar.linktr.ee/grupokss 

GRUPO MASTER EXPRESS
Localização / Location: G68 
Tel: 5511 5666-3939 - Site: www.grupomasterexpress.com.br - Brasil
Descrição: Fundada em 1991, a Master Express é consolidada entre as líderes do setor, o grupo é referência em 
qualidade, segurança e soluções customizadas. Com expertise em logística, possuímos uma equipe de profissionais 
altamente capacitados, atuando em diversos segmentos que necessitam de agilidade nas entregas. A empresa 
conta com mais de 500 funcionários em regime CLT, todos uniformizados e treinados para atender diversos clientes. 
Um dos diferenciais da empresa, é que possuímos uma área técnica que tem como responsabilidade cuidar de 
toda a logística que abrange principalmente o segmento hospitalar, esta área possui um responsável técnico em 
tempo integral para cuidar de toda particularidade como leis e procedimentos que este tipo de transporte exige. 

GRUPO PRIME
Localização / Location: D49 
Tel: 5511 4280-9110 - Site: www.grupoprimecargo.com.br - Brasil
Descrição: O Grupo Prime é especializado em logística para a Saúde. Desde 2005 oferecendo um atendimento 
humanizado, no transporte e armazenagem, como em operações estruturadas e serviços customizados. O 
Grupo como um operador logístico se diferencia no mercado por se adaptar ao processo do Cliente, com a 
nossa equipe de operações estruturadas somos capazes de desenvolver processos e sistemas para atender 
as mais diversas demandas dos nossos clientes, assim como prestar suporte legal e fiscal na viabilidade 
da operação logística. Com amplos galpões localizados estrategicamente nas cidades de Barueri, Duque de 
Caxias, Contagem, Goiânia e Recife com disponibilidade de salas para clientes abrirem suas filiais, facilitando 
o fluxo fiscal nas expedições. Conta também com uma equipe de profissionais capacitados na organização, 
movimentação e cuidado de mercadorias, dos mais diferentes volumes. 

GRUPO RELAXMEDIC
Localização / Location: G161 
Tel: 5511 3393-3688 - Site:www.gruporelaxmedic.com.br - Brasil
Descrição: Somos líderes em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de 
produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz. Oferecemos uma 
linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para aéreas específicas, até poltronas 
capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés. A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer 
aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido. 
Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic! 

GRUPO STRA
Localização / Location: A34 
Tel: 5547 3183-8200 - Site: grupostra.com.br - Brasil
Descrição: O Grupo Stra nasceu da necessidade de unificar as diversas marcas e unidades de negócios 
criadas ao longo de sua existência.Fundada por Leonardo Straliotto em 2009 o grupo consolida-se com 
marcas próprias na área da saúde e bem estar, de produtos importados e inovadores de desenvolvimento 
próprio.Com mais de 30 mil clientes em todo território nacional, como profissionais da saúde, hospitais, 
clínicas, laboratórios, bancos de sangue, distribuidores e consumidores, contamos com uma sólida reputação 
construída com muita ética, trabalho e honestidade. 
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GRUPO WL - HOLDING DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
Localização / Location: C109 
Tel: 5551 3516*0636 - Site: www.wlgrupo.com - Brasil
Descrição: Somos uma Holding de Tecnologia e Inovação formado por um grupo de empresas especializadas 
em soluções para TI, que visa garantir o desenvolvimento dos processos, qualificação e performance do seu 
negócio. Nosso principal propósito é ajudar você a melhorar a performance de sua empresa, solucionando 
os problemas em tecnologia com comprometimento, agilidade e criatividade. As empresas que compõe o 
Grupo WL são:- SULWORK - Especialista em Suporte em TI e ERP Hospitalar. - HAMMER CONSULT - Fábrica de 
Software sobe demanda.- UNIDAC - Especialista em Soluções de Interoperabilidade de Software. - WECARE 
- Software para Gestão de Empresas de Home Care.- HMED - Solução Mobile para Gestão do Corpo Clínico. 
Contamos com mais de 260 clientes espalhados por todo o Brasil e América Latina. Dispomos de diferentes 
soluções em tecnologia para a área da saúde e para TI em geral, contamos com mais de 300 projetos 
entregues e 100% de nossos clientes satisfeitos. Possuímos vasto conhecimento e experiência na área de 
Tecnologia da Informação e na área médica, sempre proporcionando a melhor experiência em atendimento 
e suporte para nossos clientes e parceiros. Nossos profissionais são especializados em elaborar soluções 
que otimizam os processos e as atividades diárias, focando sempre na melhor performance da sua empresa.
Conte conosco para transformar digitalmente sua empresa e usar a tecnologia e inovação ao seu favor, para 
aumentar as suas oportunidades de negócio.O nosso compromisso é com o seu sucesso.       

GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 
Localização / Location: G-216d 
Site: www.baihemedical.com/en/ - China
Description: Guangdong Baihe Medical Technology Co., LTD., founded in 1999, is located at 89 Taoyuan 
East Road, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City. The company's main business is the research and 
development, production and sales of disposable medical supplies and other medical devices. It is a high-tech 
enterprise combining modern engineering technology and clinical medicine. It is one of the few enterprises 
that can form strong competition with foreign products in the field of high-end medical supplies.The 
company has domestic advanced medical supplies production technology and technology, perfect quality 
assurance system, modern management means and high-quality products and high-quality service. From the 
company was founded at the beginning of the start of central venous catheter and hemodialysis catheter, 
so far, the company has formed intravenous fluids consumables, blood purification supplies, protect and 
dressing materials supplies, and other fields, and based on the above technical advantages in the field of 
reserves and abundant products, become the disposable medical consumables in the field of the integrated 
solution provider.The company has gathered a high-level professional R & D and technological innovation 
team led by medical consumables experts, with sufficient talent reserve, covering medical polymer materials, 
biomedical engineering, clinical medicine, laboratory medicine, life science, biochemistry, materials science, 
mold, machinery and other disciplines. The main products of the company are: central venous catheter, 
hemodialysis catheter, infusion connector, extension tube, cock, indwelling needle, blood loop, internal 
fistula puncture kit, pressure sensor and other three types of medical instruments. In 2003, the company 
passed ISO13485 certification and European CE certification, and passed FDA certification in 2007. The 
products have been sold all over the world, among which the market share of central venous catheter and 
hemodialysis catheter is in the leading position in China.The company has won the attention and support of 
colleges and universities including South China University of Technology, Jinan University, Affiliated Hospital 
of Sun Yat-sen University, Pearl River Hospital of Southern Medical University, government agencies at all 
levels and all walks of life, which enables The basic research and clinical trial of medical catheter products of 
Baihe Medical to be carried out smoothly and has made great progress.The company will continue to adhere 
to the "focus on credibility, responsible for life; Pursue excellence, customer satisfaction "values, adhere to 
the" user-centered "design concept, continue to commit to disposable medical supplies and other medical 
equipment research and development, production and sales. In the spirit of "responsible for patients", the 
company will strive for excellence and strive to become the world's leading provider of comprehensive 
disposable medical consumables solutions. 
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GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD.
Localização / Location: B56 
Site: www.blt.com.cn - China.
Descrição: Fundada em 1993, a Biolight, listada na Bolsa de Shenzhen desde seu IPO em 2011, é sediada em 
Zhuhai China, um dos maiores polos de inovação médica no mundo, situada ao lado de Shenzhen, outra cidade 
que é sinônimo de tecnologia, não só na China como no mundo inteiro. Somos uma empresa global, contamos 
com P&D, Marketing, Vendas e Serviços. Cerficada nas mais importantes agências reguladoras, hoje a Biolight 
possui 11 instalações com Pesquisa & Desenvolvimento e fabricação, 3 Hospitais, 12 subsidiárias e filiais de vendas 
no exterior cobrindo vendas e serviços na Ásia, África, Europa, América do Norte e América Latina, inclusive no 
Brasil, onde possuímos equipes próprias de Marketing, Vendas, Suporte Técnico e Treinamento, além de uma 
estruturada e especializada rede de distribuição, contando com mais de 1100 funcionários e expandindo para 
mais de 150 países.Nosso portifólio é composto por Monitores de Paciente, ECG, Bombas de Infusão, Detector 
Fetal, uma vasta gama de produtos para Home Care, Wearbles e Soluções completas em Hemodiálise.ES - 
BIOLIGHT fue fundada en 1993, es OPI desde 2011 y actualmente cotiza en la BOLSA DE VALORES DE SHENZHEN.  
BIOLIGHT es un proveedor líder establecido internacionalmente en dispositivos médicos, consumibles médicos 
y soluciones para el cuidado de la salud. En BIOLIGHT, miramos más allá de la tecnología hacia la experiencia de 
profesionales de la salud dedicados y encontramos inspiración en las necesidades de nuestros clientes. Es por 
eso que BIOLIGHT ha continuado siendo considerado como un innovador líder en las áreas de monitoreo de 
pacientes y respuesta a emergencias, atención renal de hemodiálisis y soluciones de atención domiciliaria de 
salud digital. BIOLIGHT, con sede en Zhuhai China, tiene una firma global de RND, marketing, ventas y servicios 
presentes. Biolight ha establecido 8 plantas de investigación y fabricación, 12 subsidiarias y sucursales de ventas 
en el extranjero que cubren ventas y servicios en Asia, África, Europa, América del Norte y América Latina, 
expandiéndose a más de 150 países y el número sigue creciendo. 

GUANGZHOU HEAS BIOTECH CO., LTD.
Localização / Location: G-212c 
Site: www.heasbio.com -
Description: Guangzhou HEAS BioTech Co., Ltd. is a professional Developer and manufacturer which is focus 
on molecular POCT technology. With over 8 years explore, we have developed 2 different POCT systems 
(GeneV POCT system and Matrix Plus system) for the overseas market. And in response to the call of the 
WHO, we developed new types diagnosis kits to against the HPV.HEAS BioTech already have a over 150 
employees team to help the worldwide people have the ability to control their health.  

GUANGZHOU LABSIM BIOTECH CO., LTD. 
Localização / Location: G-200 
Tel: 008618122411683 - Site: www.labsim-ivd.com - China
Description: Founded in 2007, Guangzhou Labsim Biotech Co., Ltd, as the mature manufacturer for supplying 
comprehensive solution of automated fluorescent immunoassay system and Pathology Printer in China, is dedicated 
to offer service for global IVD enterprises with the mission "Make Medical Test More Accurate". In domestic 
market, we have the most complete variety of POCT products, and more than 100,000+ hospitals and clinics use 
our instruments. Our POCT products can be applied to many fields, like hospitals / clinics, laboratories,food safety, 
inspection & quarantine, veterinary care, emergency rescue, drug testing and forensic diagnosis, military medical, 
etc. In 2020, our analyzers have made great contributions to the field of epidemic test. In addition, our pathology 
printers include Thermal transfer printers, Laser printers, Ultraviolet printers (slide / tissue cassette).

GUANGZHOU PLUSLIFE BIOTECH CO., LTD. 
Localização / Location: H-210a 
Tel: 86 2031607074 - Site: www.pluslife.com - China
Description: Guangzhou Pluslife Biotech Co., Ltd. established in Guangzhou, China in 2017. With our R&D team 
that combines experienced and talented researching and developing personnel that more than 60% of them 
are certificated Ph.Ds or Masters, our team satisfies the needs of applying cutting-edge genetic technologies 
to develop an independent and innovative molecular POCT diagnostic system that provides complete and 
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economic solutions to our users. In order to fulfill our missions of constantly improving accuracy and speed of 
detection and solution, Pluslife always values our R&D talents' determinations and passions on innovating fine 
biological and genetic technologies. Hence, we are now holding dozens of patents of technologies on multiple 
fields that will contribute to our further research and development. Based on the self-developed isothermal 
molecular detection technology, Pluslife's Molecular POCT detection system can be used in comprehensive 
application scenarios such as human respiratory infections, STD infections, genotype detection, pet disease 
detection, and expanded molecular detection to clinics and individuals' family-care uses. 

GVS DO BRASIL LTDA.
Localização / Location: C128 
Tel: 5511 3346-6911 - Site: www.gvs.com.br - Brasil
Descrição: O Grupo GVS é um dos maiores fabricantes mundiais de filtros e componentes para as mais 
diversas aplicações nos setores Médico-Hospitalar, Automotivo, Ciências da Vida, Proteção Individual, 
Eletrodomésticos, Filtração Industrial e Esportes Motorizados.A clara estratégia do Grupo para a 
internacionalização levou à abertura de 12 instalações de produção localizadas na Itália, Reino Unido, 
Brasil, Estados Unidos, China e Romênia, além de escritórios na Rússia, Turquia, Argentina, Japão e Coreia. 
Atualmente, a GVS possui uma força de trabalho de mais de 2.300 pessoas em todo o mundo.Há 35 anos, a GVS 
se concentra na inovação de sua gama de produtos e processos de produção, melhorando constantemente 
sua qualidade e capacidade de desenvolvimento para oferecer os melhores serviços e suporte aos 
seus clientes.A GVS foi fundada em 1979 e dedicou-se inicialmente no desenvolvimento e produção de 
filtros para diversas aplicações na área médica-hospitalar. Em pouco tempo a empresa se desenvolveu e 
iniciou a produção de uma ampla gama de produtos próprios, alcançando rapidamente notável sucesso 
e reconhecimento em todo o mundo.A empresa foi fundada por Grazia Valentini, com o apoio de seu pai 
Renato, um dos primeiros projetistas de moldes de injeção plástica na Itália. As primeiras técnicas inovadoras 
sobre injeções plásticas em máquinas horizontais foram desenvolvidas nesta época e ainda representam as 
bases nas quais as tecnologias atuais da empresa estão apoiadas.As atividades desenvolvidas em setores 
críticos e de máxima segurança como o setor automotivo em sistemas freios por ABS, o setor médico na 
filtração de sangue e infusões intravenosas, alavancaram as inovações e melhorias contínuas.Hoje, a GVS 
é considerada um grupo de excelente tradição em qualidade e de alta capacidade tecnológica, e são essas 
as características-chave para seu sucesso internacional.Ao longo de sua história, a GVS sempre investiu no 
potencial das pessoas e se beneficiou de suas habilidades, energia e entusiasmo que trazem para a empresa. 
São os colaboradores da empresa que impulsionam o sucesso do grupo. Através deste reconhecimento e 
investimentos, a GVS garante o crescimento contínuo.

HAIDAR 
Localização / Location: H91 
Site: www.haidar.com.br - Brasil

HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO.,LTD.
Localização / Location: B139 
Tel: 86 15068822029 - Site: www.alltests.com.cn - China
Description: 1. AllTest was founded in 2009, integrating research, manufacture, sales and marketing for 
POCT products. 2. Key Team members have an average of more than 20 years of industry experience. 3. 
Having been specializing in IVD field for a decade, AllTest has a comprehensive product line for more than 
700+ products, we are mainly engaged in the rapid test for Women’s Health, Drug of Abuse, Infectious 
Disease, Cardiac Marker and Oncology. 4. AllTest owns 42 patents already, together with another 27 patents 
in application. International standard product with certifications such as ISO13485, ISO9001,USFDA, 
ANVISA, Korean GMP,CFDA,MDSAP, CE et ect. AllTest registered products in more than 100 coutries. 5. We 
have implemented a strict and solid quality system, which ensures the top-notch quality. 6. Featuring high 
quality, competitive price and excellent service, we have earned our customers’ high praise and trust from 
over 100 countries and regions, and our products are exported well in Europe, Asia, Africa, North America, 
South America and Oceania. 
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HANGZHOU LANCETINC MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
Localização / Location: G198
Site: www.lancetinc.com - China
Description: Lancetinc Medical specialized in the research, development and production of gastrointestinal 
medical device, we have GMP clean room, ISO13485 quality management system, as well as CE mark for our 
products.We focus on clinical study and are developing specialized device to meet the surgical treatment. In 
2021, we will launch more innovative medical device for gastrointestinal application. 

HANISCH MEDICAL.
Localização / Location: E188 
Tel: 5551 3562-9700 - Site: www.plasticoshanisch.com.br - Brasil 
Descrição: A Hanisch Medical é uma empresa especializada na fabricação e personalização de produtos para 
saúde. Com mais de 20 anos de experiência em tecnologia de injeção termoplástica, sendo a primeira fabricante 
de estojos para esterilização em PPSU no Brasil. Temos como objetivo atender nossos clientes com projetos 
de alta qualidade, design e segurança, sempre buscando mais conhecimento e aprimorando nossos processos 
produtivos. Nossas linhas de produtos são <u>Hanisch Medical; HanischOdonto; HanischLab. Na Hanisch Medical 
produzimos estojos esterilizáveis para todos os segmentos cirúrgicos, personalizamos os estojos conforme o 
projeto de cada cliente, com qualidade e agilidade na entrega. Na HanischOdonto produzimos estojos com design 
inovador, com ótima ergonomia para o dentista, com personalização da sua marca. Na HanischLab, o SWAB-
PRÓ, veio revolucionar a coleta de material biológico, um produto 100% em polímero, com haste flexível e com 
pré-corte para evitar a contaminação dos resultados. Ótimo coletador para exames de COVID-19. Modernize a 
apresentação do seu instrumental cirúrgico, agregando segurança, qualidade e durabilidade. 

HANSLER - HÄNSLER MEDICAL GMBH.
Localização / Location: F220-6 
Tel: 49 722930460 - Site: www.haensler-medical.com - Alemanha
Description: Hänsler Medical has adopted the role of a pioneer in the industry, consequently focusing on 
scientific research and quality, developing pioneering standards and leaving its mark in the ozone therapy.
Hänsler Medical GmbH offers medical ozone generators and consumables for the ozone/oxygen therapy. 
When applied as bioregulator or analgetically, medical ozone represents a validated treatment option in 
complementary medicine.Direct effects of topical ozone treatmentOzone has a bactericidal, fungicidal 
and virus inactivating effect.Among the most predominant effects are:wound cleaningactivation of cell 
metabolismimproved oxygen uptakeIndirect effects of systemic ozone treatmentWithin the low concentration 
range, ozone is applied for major autohemotherapy and rectal insufflation. For these purposes, it acts as 
bioregulator and has a cell metabolism activating effect.Among the most predominant effects are:activation 
of immunocompetent cellscytokine regulationoxidative stress regulationanti-inflammatory effectWe are 
looking forward to welcome you at our booth. Please contact us in case of any questions.Visit us at 

HAOXI EQUIPAMENTOS.
Localização / Location: C39 
Tel: 5511 5642-0587 - Site: www.haoxi.com.br - Brasil
Descrição: Atuamos no segmento hospitalar fornecendo produtos e serviços nas mais variadas especialidades 
médicas, com profissionais experientes a Haoxi tem se destacado pela qualidade de seus produtos e preços 
competitivos. Estamos localizados em São Paulo e atendemos todo território nacional. Disponibilizamos 
produtos nas áreas de Cardiologia, Anestesia, Oxigenoterapia, Resgate e Farmácia.

HEALTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
Localização / Location: F58 
Tel: 5514 3815-6569 - Site: www.healthmoveis.com.br - Brasil
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HEALTH.D TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDS
Localização / Location: B104 
Tel: 5592 9 8404- 0660 - Site: www.healthd.com.br - Brasil
Descrição: A Health.D surgiu em meio as grandes mudanças no âmbito digital como uma startup para facilitar 
a gestão da jornada do paciente em hospitais e clínicas, automatizando processos e os simplificando. Com 
suas inúmeras soluções que vão desde totens até prontuários eletrônicos mais simples e intuitivos. 

HEALTHCARE ALLIANCE
Localização / Location: E101 
Tel: 5511 3266-8226 - Site: www.healthcarealliance.com.br - Brasil
Descrição: A primeira plataforma que reúne em um só local os principais fornecedores de produtos e serviços 
que contribuem com a gestão das instituições de saúde. Um novo canal para que as instituições encontrem 
as referências do mercado, agregando as principais soluções de Saúde de forma integrada, tanto digital como 
operacional, colaborando para a criação de um Sistema de Valor Sustentável e a evolução do Setor. 

HEALTHIUM MEDTECH LTD  
Localização / Location: H45 - India

HEGA-MEDICAL  
00E210-9 – Alemanha
Descrição: A HEGA-Medical é uma fabricante alemã de pistolas de limpeza e enxágue para limpar 
instrumentos médicos. Nossas pistolas funcionam à base de água, ar comprimido e água desmineralizada, 
sendo a solução perfeita para enxaguar e lavar cavidades e reentrâncias.

HEMOPACK
Localização / Location: B99 
Tel: 5543 3339-1500 - Site: www.hemopack.com.br - Brasil
Descrição: Fabricante de reagentes para contadores hematológicos, detergentes laboratoriais e 
reagentes para ISE. Íons Seletivo. 

HERNIAMESH S.R.L.
Localização / Location: C223 
Tel: 39 0119196236 - Site: www.herniamesh.com - Italia
Description: Herniamesh S.r.l. is an Italian company which, through its worldwide distribution network, 
produces and markets medical devices for inguinal and abdominal hernioplasty since 1995.Herniamesh 
Medical Devices are the consolidated result of decades of research and development, to ensures products 
conformed to the international quality standards.Herniamesh is looking for competitive and efficient 
distributors dealing with products for General Surgery, in particular in Brazil. 

HIDROLIGHT DO BRASIL.
Localização / Location: E140 
Tel: 5548 3254- 7700 - Site: www.hidrolight.com.br - Brasil
Descrição: A Hidrolight nasceu á 35 anos em Garopaba para levar bem-estar para as pessoas. Especializada 
em tecnologia de ponta e sempre se reinventando, conta com um mix de mais de 360 produtos entre 
ortopedia, e acessórios esportivos, motivando o movimento e saúde ao oferecer proteção às articulações e 
suporte durante os treinos. Tudo isso pra levar o melhor produto para sua loja e para seus clientes, porque 
acreditamos que estamos no mundo para fazer a diferença. 

HIPOALERGIC
Localização / Location: E-231c 
Tel: 54-9-11-64368319 - Site: www.hipoalergic.com - Argentina
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HORIZONTE HOSPITALAR
Localização / Location: B81 
Tel: 5511 4486-4211 - Site: www.horizontehospitalar.com.br - Brasil
Descrição: Fabricação de painéis para ambientes hospitalares como apartamentos, enfermarias, UTIs e 
Centro Cirúrgicos, bem como na instalação de rede canalizada de fluidos medicinais e equipamentos. 

HORTRON PRODUTOS MEDICOS
Localização / Location: E202 
Tel: 5516 3307-7637 - Site: www.hortron.com.br/pt - Brasil
Descrição: A Hortron atua nos segmentos de medicina esportiva, cirurgias invasivas e artroscopia, oferecendo 
soluções para procedimentos de otorrino, cirurgia facial, neurocirurgia, entre outros. 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP
Localização / Location: B09
Tel: 5511 2661-6818 - Site: www.hc.fm.usp.br - Brasil
Descrição: O Hospital das Clínicas da FMUSP foi inaugurado em 19 de abril de 1944. Desde então, vem 
avançando e consolidando-se como referência no tratamento de doenças de alta complexidade e também 
nos campos do ensino, da pesquisa, da assistência e da inovação. Maior Complex Hospitalar da América 
Latina é composto por 10 instituições hospitalares e ambulatoriais com 2.500 leitos.

HOSPITAL EQUIPMENT MFG. CO.
Localização / Location: A162 

HPBIO
Localização / Location: C-61a 
Tel: 5511 3853-7625 - Site: www.hpbio.com.br - Brasil

HS TECHNOLOGY.
Localização / Location: B99 
Tel: 5543 3327-7007 - Site: www.baroscan.com.br - Brasil
Descrição: A HS Technology é uma empresa de inovação tecnológica que cria soluções para melhorar a 
vida das pessoas, por meio do desenvolvimento de equipamentos eletrônicos para a área da saúde. 
Nascida na Intuel (Incubadora Internacional de Empresas de Base Tecnológica da Universidade Estadual de 
Londrina), a HS possui a inovação como característica predominante em seu DNA. A empresa possui um 
portfólio de produto e projetos em alguns mercados, como: Fisioterapia, Podologia, Ortopedia, Odontologia 
e Cardiologia. A HS, através das suas principais marcas, o BaroScan e a PodoTech, possuí clientes em todo 
território nacional e também em alguns outros países da Europa e América Latina, como: França, Portugal, 
Espanha, Argentina, Chile e Equador.

HUNAN VATHIN MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD. 
Localização / Location: G-210f 
Tel: 86 02134781226 - Site: www.vathin.com - China
Description: Vathin specializes in the production, development and sales of single-use bronchoscopes. 
Core employees of Vathin have more than 20 years' experience in materials, optics, structure, electronics, 
software, manufacturing and other fields. In addition, our company dedicated on the guideline of “ Safe 
Simply Smart ” and has carried forward of the corporate spirit of “ Humanism, innovation and preciseness”.

I.O.L. IMPLANTES 
Localização / Location: C159 
Tel: 5511 4071-8515 - Site: www.iolimplantes.com.br - Brasil
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IBEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
Localização / Location: K58
Tel: 5515 3232-0087 - Site: www.institutoibem.med.br - Brasil
Descrição: IBEM – Instituto Brasileiro de Equipamentos Médicos, uma associação sem fins lucrativos e 
sem cunho político ou partidário, foi criado por empresas idôneas especializadas em equipamentos de 
diagnóstico por imagem, com intuito de assegurar ao mercado o livre exercício da profissão, com a devida 
representatividade perante à sociedade. Como é do conhecimento de todos, em nossa área de atuação, dados 
os recentes acontecimentos, estamos vivendo sob a constante insegurança de nos vermos impedidos, em um 
futuro próximo, de exercer nossas profissões, o que fazemos de maneira digna. Por este motivo, dentre tantos 
outros, faz-se necessário solidificação de nosso Instituto, para que tenhamos efetiva representatividade tanto 
política quanto social, frente a órgãos da administração pública e do poder judiciário. 

IBRAMED 
Localização / Location: F181 - Tel: 5519 3817- 9633 - Site: www.ibramed.com.br - Brasil

ICELERA EEG E POLISSONOGRAFIA.
Localização / Location: B77
Tel: 5511 5541-0477 - Site: www.icelera.com.br - Brasil

ICRX SOLUTIONS.
Localização / Location: H69 
Tel: 5511 4612-1040 - Site: www.icrx.com.br - Brasil
Descrição: A ICRx é uma empresa com uma grande experiência no mercado de radiologia e tem a satisfação 
de apresentar agora no Brasil as melhores tecnologias para imagens digitais. A empresa tem como objetivo 
principal, atender seus clientes com ótimos fornecedores e produtos de alta qualidade e com os melhores 
preços e melhor suporte técnico possível. 

IDEAR 
Localização / Location: D-241ª 
54 931148581323 - Site: www.idearnet.com.ar - Argentina

IDTRACK
Localização / Location: H113 
Tel: 5541 3092-8209 - Site: www.idtrack.com.br - Brasil
Descrição: Atuando com RFID desde 2010 no segmento de enxoval hospitalar, foi a primeira empresa a viabilizar 
rastreabilidade de enxoval hospitalar por RFID no Brasil. Foi ainda pioneira em nível mundial a consolidar eventos 
internos dos hospitais e na lavanderia, sendo desde o início na nuvem. Utilizando componentes de hardware e 
TAGs de empresas líderes no mercado mundial de RFID, a IDtrack desenvolve e integra diversos elementos através 
de softwares e equipamentos próprios, especificamente criados pela IDtrack para rastreabilidade de enxoval, 
entregando uma solução completa para a gestão e automação dos processos ao longo de todo o fluxo do enxoval. 
Contando com mais de 11 anos de experiência, não apenas no desenvolvimento, mas principalmente na implantação 
e acompanhamento dos clientes na longa caminhada pela busca da otimização dos fluxos do enxoval, a IDtrack 
cuida dos seus clientes desde o processamento, passando pela logística, dimensionamento e até a distribuição para 
departamentos e usuários, enfim, todo o fluxo do enxoval. Mais de 7 milhões de itens de enxoval já foram geridos em 
nossa plataforma, no Brasil, Estados Unidos e Peru, diretamente ou através de mais de 17 plantas de processamento 
com uma abrangência de mais de 160 clientes finais (dentre hospitais, clínicas, hotéis e indústrias)." 

ILITHIA
Localização / Location: B73 - Tel: 5511 3863-2036 – Brasil

IMED GROUP
Localização / Location: J49 
Tel: 5511 3865-2547 - Site: www.imedgroup.com.br - Brasil 
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IMEX MEDICAL.
Localização / Location: F19 
Tel: 5548 3251-8800 - Site: www.imexmedicalgroup.com.br - Brasil
Descrição: A Imex Medical Group do Brasil é a maior empresa nacional sendo uma das maiores fabricantes no 
segmento de equipamentos e serviços para área de diagnósticos por imagem no setor da saúde. Especializada 
em diagnósticos por imagem, atuamos na fabricação de equipamentos e prestação de serviços especializados 
como foco na inovação e tecnologia. Através da inteligência mercadológica, garantimos uma solução completa, 
oferecendo soluções diversificadas e excelência na prestação de serviços com profissionais altamente capacitados. 
Oferecer produtos e serviços com a máxima qualidade, melhor tecnologia e inovação é o desafio da Imex Medical 
Group do Brasil, buscando sempre as melhores soluções para seus clientes no segmento da saúde. "

IMPLANFIX
Localização / Location: C149 
Tel: 5511 9 7640-0051 - Site: www.implanfix.com.br - Brasil

IMPLANTEC
Localização / Location: H179 
Tel: 5531 3498-3326 - Site: implantecmg.com.br - Brasil

IMPOL
Localização / Location: D159 
Tel: 5511 4070-6464 - Site: www.impol.com.br - Brasil
Descrição: Há mais de 50 anos no mercado Brasileiro, fornecendo implantes e instrumentais ortopédicos 
para Artroplastia de Ombro, Quadril, Joelho, Cotovelo, sendo principalmente, referência nas Próteses Não 
Convencionais (Endopróteses) - modulares e sob pedido. 

IMPORTHERM
Localização / Location: H204
Tel: 5551 3484-5017 - Site: www.importherm.com.br - Brasil
Descrição: Importherm é uma empresa focada na área de soluções térmicas, em específico na área de 
combustão industrial, sistemas para controles de fluidos e sistemas para troca de calor. Desenvolvemos 
sistemas térmicos customizados para as necessidades dos clientes, utilizando equipamentos e componentes 
de renomados fabricantes europeus, aliada ao estoque nacionalizado e equipe altamente qualificada.

INCOTERM
Localização / Location: G178 
Tel: 5551 3245-7100 - Site: www.incoterm.com.br - Brasil
Descrição: Fundada em Porto Alegre, a Incoterm é a maior indústria de produtos de medição, saúde e bem-
estar atuando em todo o mercado nacional em diversos segmentos, como hospitalar, farmacêutico, industrial, 
agronegócios, decorativo entre outros. Nestes mais de 47 anos de atuação no mercado brasileiro temos 
como base e inspiração nossos clientes. Com uma linha de mais de 3 mil itens, além de projetos especiais 
e laboratórios, buscamos atendê-los com ética, profissionalismo, agilidade e presteza.Com essas mesmas 
características trazemos novidades ao mercado e desenvolvemos tecnologias de medição para as mais 
variadas necessidades. É com essa visão que firmamos nossa atual parceria como fornecedores exclusivos no 
Brasil da MDF Instruments, empresa americana especializada em produtos de medição como: estetoscópios 
e esfigmomanômetros de alta qualidade e precisão desde 1971. Saiba mais em: www.incoterm.com.br

INDREL SCIENTIFIC 
Localização / Location: Arena de Engenharia Clínica/ CISS
Tel: 5543 3378-5500 – Site: www.indrel.com.br - Brasil

INECK TECHNOLOGY
Localização / Location: D204 
Tel: 5519 3557-5900 - Site: ineck.com.br - Brasil
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INFOMEDIX 
Localização / Location: D215 
Tel: 39 0761 352198 - Site: www.infomedix.it - Italy
Descrição: Revista internacional do setor da saúde.

INFUSÃO HOSPITALAR LTDA
Localização / Location: C126 
Tel: 5575 9 9966- 6440 - Site: www.infusaohospitalar.com.br - Brasil
Descrição: A Infusão Hospitalar é uma empresa brasileira fabricante de produtos para saúde. Atuando neste setor 
desde 1970, a atual gestão diretiva foi pioneira na fabricação de Escalpes e Cateteres para acesso venoso periférico, 
AVFs para hemodiálise e Seringas descartáveis.Nossos produtos são utilizados em procedimentos para Acesso 
Venoso, Aspiração de Fluidos, Hemodiálise, Irrigação, Oxigenoterapia, Terapia Infusional e Terapia Nutricional 
Enteral.Destacamos nossa linha "Terapia Infusional Livre de Agulha", considerada a mais completa do Brasil.

INGENIOUS MEDICAL GMBH
Localização / Location: F220-5 - Alemanha

INJEX
Localização / Location: D168 
Tel: 5514 3302-2900 - Site: www.injex.com.br - Brasil

INNOLCON MEDICAL TECHNOLOGY(SUZHOU) CO., LTD. 
Localização / Location: B66 
Tel: 86 51288859206 - Site: www.innolcom.com - China
Description: Innolcon Medical Technology(Suzhou) Co., Ltd. was jointly founded by a number ofoverseas-qualified 
experts and veterans of China's domestic medical industry. It isdedicated to the research and development, 
production, sales, and services of high-end ultrasounic and ophthalmic surgical instruments.The company boasts 
6,000square meters of manufacturing and research facilities at its headquarters in SuzhouIndustrial Park, as well as 
research laboratories in California. With its high-qualityproducts, Innolcon is committed to enhancing clinical efficacy, 
reducing the sufferingof patients, and developing the world's leading ultrasounic and ophthalmic medicaldevices.

INSPITAL MEDICAL TECHNOLOGY GMBH
Localização / Location: F220-2 - Alemanha

INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA. 
Localização / Location: D39 
Tel: 5551 3073-8200 - Site: www.instramed.com.br - Brasil
Description: Instramed is a company that since 1986 believes and invests in the growth of the medical equipment 
industry in Brazil. Its technology is present in hospitals and clinics both in Brazil and abroad, being considered one 
of the national leaders in the development and production of cardiac monitors, cardioversors and defibrillators. A 
Instramed é uma empresa que desde 1986 acredita e investe no crescimento da indústria de equipamentos médicos 
no Brasil. Sua tecnologia está presente em hospitais e clínicas tanto brasileiras, quanto do exterior, sendo considerada 
uma das líderes nacionais no desenvolvimento e produção de monitores cardíacos, cardioversores e desfibriladores.

INTCO MEDICAL
Localização / Location: F194 
Tel: 86 4000506868 - Site: www.intcomedical.com - China
Description: INTCO Medical, as one of China's top 500 private enterprises in manufacturing industry and top 100 
listed companies in 2021, listed under Stock Symbol 300677 in Shenzhen Stock Exchange since July 2017, is a high-
tech manufacturing company committing to R&D, production and marketing of medical consumables and durable 
medical equipment with main business covering medical consumables, rehabilitation equipment, physiotherapy 
care, etc. Products are widely used in medical institutions, nursing institutions, household daily necessities and other 
related industries. INTCO Medical has been exported products to more than 120 countries and regions in America, 
Europe, Asia, Africa and Oceania, which is providing practical products and high-quality services to 10,000 clients.
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INTELECTAH
Localização / Location: E98b 
Tel: 5581 3204-0136 - Site: www.intelectah.com.br - Brasil
Descrição: Desenvolvemos o Neoh Cirurgia, uma Plataforma Online completa de Agendamento e Autorização 
de Cirurgias, que descomplica a gestão do centro cirúrgico e integra com os principais sistemas hospitalares.É 
por meio da nossa solução, que empoderamos pessoas e conectamos hospitais, médicos, pacientes, operadoras 
e outras partes interessadas.Por meio da inovação e de tecnologias 100% na nuvem, temos o propósito de criar 
um futuro onde cada profissional seja um agente de mudança com base na tecnologia da informação, capaz de 
transformar as realidades do seu local de trabalho, da sua vida pessoal e da sociedade.Desde 2017, oferecemos 
aos hospitais líderes do Brasil a Plataforma Neoh Cirurgia. Startup SaaS, pioneira na solução de agendamento 
cirúrgico inteligente, Fundada em 2017, Sede em Recife, Pernambuco, Solução: Neoh Cirurgia, 30 mil pedidos 
de cirurgias ao mês na plataforma, Mais de 50 hospitais líderes usam a solução Neoh. Conquistamos conexões 
com redes, Unimeds, Santas Casas, instituições particulares e filantrópicas. Aumentamos nossa presença no 
Brasil. Temos clientes em: Brasília, Rio de Janeiro, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, São Paulo, Minas 
Gerais, Mato Grosso, Amazonas, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Conseguimos nos transformar em experts 
em Unimeds. Ao total, 9 hospitais da Rede Unimed se tornaram clientes Neoh Cirurgia.

INTERLAB
Localização / Location: D-231b 
Tel: 54 9341156 - Site: interlabd.com - Argentina

INVISION HEALTHTECH
Localização / Location: E98d
Tel: 5531 9 8819-5106 - Site: invisiontech.com.br - Brasil

INVITRO DIAGNOSTICA LTDA
Localização / Location: D128 
Tel: 5531 3654 6366 - Site: www.invitro.com.br - Brasil 
Descrição: Pioneira no mercado de Diagnóstico Clínico no Brasil, a IN VITRO há 30 anos produz e fornece 
amplas linhas de reagentes e equipamentos para diagnóstico de qualidade, com confiança e certificação 
internacional. Hoje, conta com uma rede de distribuição e de serviços de apoio no Brasil, com capacidade de 
atendimento a clientes em todo o país. 

IREA TECH
Localização / Location: E211c
Tel: 02-423-8511 - Site: www.ireatech.com - Korea

ITS MATERIAL CIRÚRGICO
Localização / Location: A110 
Tel: 5551 3066-0200 - Site: www.its-mc.com - Brasil
Descrição: A ITS Material Cirúrgico foi fundada em 1995 pela inquietação de fazer mais e melhor pela saúde 
brasileira. E é isso que fazemos desde então, por meio de uma linha completa de equipamentos cirúrgicos 
inovadores direcionados à cardiologia e ortopedia como torniquetes, serras e perfuradores ósseos, manguitos, 
lâminas e acessórios.São projetos únicos desenvolvidos em solo brasileiro, com padrão de qualidade 
internacional reconhecida pelos processos de controle mais rigorosos.Sempre em busca de crescimento e 
evolução, fundamos em 2017 a ITS-MC Serviços para realizar a distribuição dos produtos fabricados pela ITS 
Material Cirúrgico e para prestarmos assistência técnica especializada para marcas nacionais e importadas. 
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J G MORIYA
Localização / Location: H10
Tel: 5511 5573-9773 - Site: www.jgmoriya.com.br - Brasil
Descrição: A J.G MORIYA Representação, Importadora, Exportadora e Comercial Ltda., sediadas em São 
Paulo, com 30 anos de existência. Fabrica e distribui Equipamentos Médico-Hospitalares dentre aparelhos de 
anestesia, monitor de óxido nítrico, aparelhos de suporte ventilatório para UTI, terapia do sono, inaloterapia, 
painéis modulares para leitos hospitalares, colunas retráteis, painéis de gases para Centros Cirúrgicos e 
UTIs, acessórios de gasoterapia, oxímetros de pulso, sensores infantis, adultos e neonatais, analisadores de 
O2, bombas de infusão e outros. Fornece com regularidade equipamentos de qualidade para as 5 maiores 
multinacionais do mundo e os melhores hospitais do Brasil.

JHS LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA 
Localização / Location: D128 
Tel: 5531 3484-9355 - Site: www.jhs.med.br - Brasil

JIANGSU AIYUAN MEDICAL TECHNOLOGY CORP.
Localização / Location: G 196
Tel: 86 52386801319 - Site: www.aiyuanmed.com China
Description: Jiangsu Aiyuan Medical Technology Corp, is the medical device part of China's the largest pharmaceutical 
group-YRPG, established in 2011, covers an area of around 15000 square meters, including 100000 and 10000 class 
purification area, CNC area and general working area, which meets the requirements of GMP regulations, It has won 
the title of "National High-tech enterprise", "National excellent enterprise in innovation" etc for many times.Jiangsu 
Aiyuan Medical Technology is commiting to R&D, production and sales of sterilized and powered medical device.

JIANGSU YIZHENG CAREPRO MEDICAL INSTRYMENTS CO.,LTD
Localização / Location: G-210a
Tel: 86 51483640688 - Site: www.en.carepromedical.com - China
Description: Jiangsu Yizheng Carepro Medical Instruments Co., Ltd., founded in the year of 2007 in Yizheng, 
Jiangsu, China. It covers an area of 11226 square meters, construction area of 5266.8 square meters.Our major 
products : kinesiology tape , athletic tape , elastic adhesive bandage ,hand tear stretch bandage,cohesive 
bandage, foam bandage, medical tapes . Already with certificates of ISO13485, CE, USA FDA registration and 
GMP, BSCI approvedWith the advances production lines , testing equipment and the strick quality management 
system,we could supply high stable quality products at a competitive price and perfect after-sales service .

JIREHMAQ MEDICAL
Localização / Location: B99
Tel: 5543 3326-3205 - Site: www.jirehmaq.com.br - Brasil
Descrição: O grupo JIREHMAQ, localizado na cidade de Londrina, no estado do Paraná, teve início de 
suas atividades no ano de 2.000.Com o objetivo de ser uma empresa inovadora no segmento industrial, 
oferecendo projetos de equipamentos e automações diferenciados dos existentes no mercado, utilizando a 
criatividade e inovação.Contando com know how de sua equipe de mais de 30 anos em desenvolver projetos 
de automação de alta complexidade, alta tecnologia e praticidade de uso no dia a dia, primando pela 
excelência de seus produtos. Hoje, atuamos em mercados diversos como indústria alimentícia, farmacêutica, 
tintas, extintores e outros, buscando sempre ampliar nossos horizontes e levar a tecnologia para o uso diário 
na industria, trazendo agilidade, precisão com a certeza da inovação.Com a pandemia, vimos a necessidade 
de expandir nosso horizonte e ajudar na luta pela vida, e em 2020 nasceu a Jirehmaq Medical. 
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JIUJIANG HUADA MEDICAL DRESSING CO., LTD
Estande virtual | Jiujiang Huada Medical Dressing Co., Ltd. China

JOÃOMED COMÉRCIO
Localização / Location: D151
Tel: 5541 2108-4545 - Site: www.joaomed.com.br - Brasil

JOHNSON CONTROLS
Localização / Location: E110
Tel: 5511 2853-0629 Site: www.johnsoncontrols-brasil.com 
Descrição: A Johnson Controls, como pioneira em soluções inteligentes para a eficiência de edificações, segue 
impulsionando melhores experiências aos pacientes com ambientes de cura seguros, eficientes e otimizados. 
Possuímos um conjunto de soluções interligadas que proporciona: controle de redução de custos operacionais, 
otimização da comunicação entre equipes; promoção de ambientes seguros e redução da emissão de gases 
poluentes, tudo isso influenciado por Inteligência Artificial de forma ágil, flexível e escalável. Durante a 
Hospitalar, convidamos nossos visitantes a conhecerem, em primeira mão, as soluções OpenBlue, que dão 
o poder aos gestores das instalações de saúde à solucionarem os principais obstáculos do negócio, além de 
reduzir os custos operacionais, aumentar produtividade e a receita. Além disso, contaremos com grandes e 
confiáveis parcerias para a demonstração completa de um projeto ideal para o futuro, onde comtemplamos: 
Sistemas de CFTV; Controle de acesso (sem toque); Soluções de incêndio; Pedidos e iluminação de emergência; 
Soluções para controle de pressão, temperatura, umidade e ocupação em ambientes fechados.

JPMEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Tel: 5538 3216-8837 

JR SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA.
Localização / Location: E-99
Estação de TI - Tel: 5538 3216-8837 - Site: www.jrsitemas.ne - Brasil

J-STAR MOTION CORPORATION
Localização / Location: C67 
Site: www.jiecang.com - USA
Description: Jiecang always endeavors to be the world-leading provider of linear motion system, to create 
intelligent and ergonomic products. Jiecang can lead people to a better life and lead partners to success. 
Jiecang products now have wide applications in fields like smart office, medical care, home care and 
intelligent industries. Jiecang mainly aims at offering solutions to transmission and intelligent controlling 
systems. Jiecang has a comprehensive production-sales system, could furthest satisfy customers' needs. 
With six producing bases in Xinchang, Ningbo, America and Malaysia, and complete equipment including 
automatic cutter line, laser robots and spraying lines, Jiecang could achieve efficient delivery for orders. We 
have set branches in America, Germany, Japan and India. At present, Jiecang has established cooperation 
relationships with world renowned furniture and medical companies. Jiecang has always abided by and 
will keep our initial intention of “focusing on quality, pursuing for excellence”. We would stick to principles 
of respect for professionals, pursuing for truth and innovation, desire for excellence and sincerity for 
cooperation, creating more values for society, our customers, stockholders and workers. 

JV MEDIC.
Localização / Location: C151
Tel: 5511 2087-4010 - Site: www.jvmedic.com.br - Brasil

KEEPCARE
Localização / Location: G53
Tel: 5511 3771-5757 - Site: www.keepcaresaude.com.br - Brasil
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KESTAL
Localização / Location: F169
Tel: 5548 3357-7227 - Site: www.kestal.com.br - Brasil
Descrição: Somos uma empresa genuinamente brasileira, sediada em Santa Catarina, com presença em 
todos os estados do País. Nosso propósito é levar saúde e bem-estar para a vida das pessoas, contribuindo 
para que todos sintam-se bem, em uma rotina mais leve e saudável. Para isso, cuidamos de cada detalhe – da 
pesquisa ao desenvolvimento, da matéria-prima ao acabamento, da embalagem ao atendimento. 

KEVENOLL DO BRASIL.
Localização / Location: D199 
Tel: 5547 3349-6168 - Site: www.kevenoll.com.br - Brasil
Descrição: A KEVENOLL DO BRASIL compromete-se a importar, distribuir e comercializar produtos para a 
saúde de alta qualidadee com valores competitivos, buscando excelência e melhoria contínuade seus 
produtos e processos, como objetivode supriras necessidades e expectativasde seus clientes e parceiros.

KINETIC WORKOUT
Localização / Location: D-241b
Site: www.kinetic-workout.com - Argentina 

KINGSTAR INDUSTRIES (WUHAN) CO., LTD.
Localização / Location: D184
Site: www.kingstarmedical.com - China
Description: Wuhan Jacky Jenny Industries Co., Ltd. is the mother company of Kingstar factories.Kingstar was 
founded in 2001. We specialize in manufacturing disposable medical products, and our portfolio consists of 
3 product groups— wound care dressings, operating room risk protection products, and first aid products. 
Our company is one of China's professional manufacturers of disposable medical dressings and protective 
products, and consistently ranked the top ten exporters of medical dressings in China from 2014 to 2019.Our 
factory covers an area of 300,000 square meters, including production lines of medical masks, surgical masks, 
gowns, first aid kits, various gauze products, alcohol pads and other products. We have our own sterile 
packaging, EO sterilization and steam sterilization lines, using the most advanced domestic equipment. 
At the same time, Kingstar invested a lot in building wastewater treatment and EO exhaust gas treatment 
systems to protect the environment. Kingstar Medical has obtained China Medical Device Registration 
Certificate, ISO, CE certification, and US FDA registration. And our products have been exported to more than 
60 countries and regions. With professional and dedicated management services and super quality products, 
we have established a good reputation and have stable customers all over the world.  

KL BRASIL
Localização / Location: C85 
Tel: 5511 4376-1675 - Site: www.klbrasil.com.br - Brasil
Descrição: A KL Brasil é uma filial da fabricante de tubos de Raio-X da marca RADII, Hangzhou Kailong 
Medical Instruments Co., Ltd. estabelecida no Brasil para oferecer uma melhor logística de preços e prazos de 
entrega para todo o mercado nacional. Hoje atuamos focados em desenvolver parcerias com os fabricantes 
de equipamentos de raio-x nacionais e estrangeiros aqui estabelecidos, bem como com as empresas de 
assistência técnica e manutenção em raio-x que atuam em todo o mercado brasileiro, atendendo as mais 
variadas marcas e modelos de equipamentos de raio-x.

KLS MARTIN DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Localização / Location: G20
Site: www.klsmartin.com - Tel: 5511 3554-2299 - Brasil
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KM CARGO.
Localização / Location: G82 
Tel: 5511 3474-1400 - Site: www.kmcargo.com.br - Brasil
Descrição: A KM Cargo é uma empresa de soluções logísticas, nossas atividades de transporte contemplam 
os modais aéreo, rodoviário e cargas expressas para todo território nacional.Com 11 filiais espalhadas pelo 
país, temos a matriz localizada em São Paulo, marcando presença nas principais capitais e completamos 
nossa malha de atendimento com uma ampla rede credenciada nas principais cidades brasileiras.

KOLPLAST CI S/A.
Localização / Location: C63 
Tel: 5511 4961-0900 - Site: www.kolplast.com.br - Brasil
Descrição: O Grupo Kolplast é composto pelas marcas Kolplast, CellPreserv e Vagispec. Pioneiro na fabricação 
de espéculos vaginais descartávies, atua com amplo portfólio entregando soluções inovadoras para a saúde.

KONEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Localização / Location: A80 
Tel: 5511 5060-5590 - Site: www.konex.com.br - Brasil
Descrição: A Konex iniciou suas atividades atendendo aos clientes da área industrial, passando gradativamente a 
desenvolver produtos na área de radiologia médica e proteção radiológica. Já são mais de 45 anos de dedicação 
e investimentos importantes em projetos, pesquisas, estrutura, equipamentos, adequações e certificações.

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL.
Localização / Location: F61 
Tel: 5531 3117-4400 - Site: www.konicaminoltahc.com.br - Brasil
Descrição: A Konica Minolta Healthcare do Brasil é uma subsidiária da Konica Minolta Medical Imaging, 
fornecedora de classe mundial e líder no mercado de diagnóstico por imagem primária. Com mais de 75 
anos de inovação ininterrupta, a Konica Minolta é reconhecida mundialmente como líder no fornecimento de 
tecnologias de ponta e suporte abrangente, que visa proporcionar soluções reais para atender às necessidades 
do cliente. A nova mensagem corporativa da Konica Minolta, em todos os segmentos de negócios, é ""Dar 
forma a ideias” (do inglês “Giving shape to ideas”). Estas palavras representam o desejo da Konica Minolta em 
focar em cada indivíduo em todo o mundo e usar nossa tecnologia e ideias para dar forma a um novo futuro.

KOREA MEDICAL DEVICES INDUSTRIAL COOPERATIVE ASSOCIATION.
Localização / Location: E211f
Tel: 821043007683 - Site: www.medinet.or.kr - Korea

K-ASSAY
Localização / Location: F230-3 - USA

KTK INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
Localização / Location: I18 
Tel: 5511 2948-5920 - Site: www.ktk.ind.br - Brasil
Descrição: Na década de 40, entre outros setores da medicina, a Anestesiologia passava por sérias dificuldades, não 
só no Brasil mas também nos grandes centros médicos espalhados pelo mundo. A tecnologia ainda “engatinhava”. 
Aqui, os hospitais dispunham de equipamentos rudimentares. Eram complicados, funcionavam mal, eram 
extremamente grandes e muito caros. A falta de aparelhagem adequada para a prática da anestesia inalatória 
era simplesmente angustiante. Em 1951, o Dr. Kentaro Takaoka, então um jovem médico anestesista, cansado de 
tantos obstáculos que dificultavam a prática de sua profissão, resolveu desenvolver um aparelho de dimensões 
reduzidas, capaz de executar a ventilação artificial controlada. Começava então sua jornada. Em um laboratório do 
Hospital da Clínicas-SP, entregou-se a estudos profundos, queria conseguir um instrumento eficiente, elaborado 
com peças pequenas e simples, “e que coubesse no bolso do paletó”. Desenvolvido o equipamento, ele testou e 
experimentou seu invento em animais, durante quatro longos exaustivos anos. Precisava vencer. Suas pesquisas 
já haviam se tornado “um compromisso com o ser humano”. Em 1955 o respirador Takaoka foi empregado 
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pela primeira vez no homem, entrando assim para a história. Seu desenvolvimento mereceu o reconhecimento 
mundial, como importante contribuição para o progresso da anestesia. Dois anos depois, decidiu fabricá-lo em 
maior escala, fundando assim a K.Takaoka Indústria e Comércio Ltda. Em seguida o uso do respirador 600 foi 
largamente difundido, sendo patenteado em vários países do mundo. Seu lançamento contribuiu para melhorar a 
qualidade da anestesia, com um equipamento eficiente, compacto, de fácil transporte e baixo custo, possibilitanto 
amplo acesso à sua utilização, até para as localidades mais distantes e carentes. Lançou-se então a novos desafios, 
entre equipamentos e acessórios para Anestesia, Medicina Intensiva, Monitorização e Oxigenioterapia.

KUNSHAN HI-FORTUNE HEALTH PRODUCTS CO. LTD.
Localização / Location: G121 - China

LABORATÓRIOS B BRAUN S/A
Localização / Location: D3
Tel: 55 08000227286 - Site: www.bbraun.com.br/pt.html - Brasil 
Descrição: A B. Braun fornece ao mercado de saúde mundial produtos para anestesia, medicina intensiva, 
cardiologia, hemodiálise e cirurgia, bem como serviços para hospitais, profissionais e o setor de homecare. 
Através do diálogo contínuo com aqueles que utilizam os produtos B. Braun, a empresa está constantemente 
à procura de informações para o desenvolvimento de novos e modernos produtos, contribuindo com a 
inovação necessária para otimizar procedimentos nos hospitais e práticas clínicas em todo o mundo, além de 
melhorar a segurança - para pacientes, médicos e enfermeiros.

LABORATORIOS DIRAL SRL- BAÑO FACIL.
Localização / Location: E-231
Tel: 5411 4644-3023 - Site: www.labdiral.com/index.html - Argentina

LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA.
Localização / Location: E78 
Tel: 5521 9 8110-0016 - Site: www.labor-med.com.br - Brasil
Descrição: A LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA, com sede no estado de Santa Catarina, 
atua no mercado nacional de vídeo endoscopia digestiva e cirúrgica desde 1988, com a competência e 
responsabilidade que este segmento exige e que nós fazemos questão de manter, afinal contamos com 
mais de 5000 clientes satisfeitos e realizados e este é o nosso maior patrimônio. Sendo o único distribuidor 
autorizado para a linha de endoscopia da Fujifilm no Brasil.

LA-MED HEALTHCARE PVT. LTD.
Localização / Location: E197 - India

LANCO LTDA.
Localização / Location: E38 
Tel: 5515 3363-9234 - Site: www.lanco.ind.br - Brasil
Descrição: Lider nacional na fabricação de Mobiliários Hospitalares, com projetos modulares e totalmente 
customizáveis, para atender as necessidades dos nossos Clientes.

LANG SPINE
Localização / Location: D188 
Tel: 5521 9 6673-7667 - Site: www.lang.com.br - Brasil

LANG ELETRO MEDICINA
Localização / Location: D188 
Tel: 5521 9 6673-7667 - Site: www.lang.com.br - Brasil
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LAOKEN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Localização / Location: B54 
Tel: 8687804343 - Site: en.laoken.com - China
Description: China Leading Infection Control General Service Provider.Established in 1998, Laoken is 
the founder and the largest private manufacturer of hospital infection control capital equipments, the 
pioneer and leading brand in contract sterile reprocessing business, and also the leading whole hospital 
pharmacy automation solution provider.Up to now, Laoken has become a full eco-system platform with eight 
business groups:Manufacturing, contract CSSD investment & managment Sofrware development, big data 
managementProfessional education, standards, management exportingCollective logisticsAnd Laoken is 
aiming to be "10 billion company, 100 years' company.

LAS BRASIL
Localização / Location: C169 
Tel: 5511 3569-4106 - Site: www.lasbrasil.com - Brasil
Descrição: A LAS Brasil dedica-se exclusivamente à importação e distribuição de dispositivos médicos. Em todo 
território nacional contamos com mais de 160 distribuidores e representamos 14 fabricantes de diferentes 
partes do mundo. Estamos localizados na cidade de São Paulo. Visite nosso site: www.lasbrasil.com.

LASTING LIFE MEDICAL
Localização / Location: G139 
Tel: 5511 9 9711-9331 - Site: www.lastinglife.com.br - Brasil
Descrição: A LASTING LIFE MEDICAL é uma empresa jovem especializada em importar produtos médicos 
para o Brasil. Devido a nossa experiência e excelente network da nossa diretoria no mercado brasileiro e 
internacional, somos distribuidores exclusivos de toda a Linha de Trauma Ortopédico e Medicina Esportiva da 
Osteonic, uma empresa Sul Coreana que já comercializa estes produtos no mundo todo, sendo reconhecida 
pela sua altíssima qualidade mesmo nos mercados mais exigentes, como Estados Unidos e Europa.

LAPE MEDICAL
Localização / Location: F-200e 
Tel: 0033 450899584 - Site: www.lape.fr/fr - França
Descrição: Fabricante francês especialista na manufatura de implantes para a coluna. Trabalha no segmento 
de coluna desde o ano 2000. Desenham, desenvolvem e fabricam implantes para a cirurgia da coluna a fim 
de simplificar as técnicas existentes e aumentar a possibilidade de garantir uma cirurgia livre de riscos.

LATINI GROUP
Localização / Location: D219 
Tel: 5511 5090-5080 - Site: www.latinigroup.com - Brasil
Descrição: Assuntos Regulatórios são nossa expertise! A Latini Group é a consolidação de um grupo de empresas 
que oferecem uma gama de serviços destinados a identificar e atender estrategicamente as necessidades do 
mercado mundial. Hoje é referencia mundial no desenvolvimento de processos regulatórios, importa, exporta 
e nacionaliza produtos de acordo com o melhor aproveitamento e necessidade de cada cliente com eficiência e 
agilidade.Somos a única empresa da área certificada de acordo com os requisitos da Norma ISO 9001, com mais 
de 25 anos de experiência, com uma equipe multidisciplinar e com parceiros internacionais na América Latina, 
EUA entre outros.Conte com um parceiro líder em Assuntos Regulatórios.Conte com a Latini Group!

LAURA HEALTHTECH
Localização / Location: E98f 
Tel: 5541 9 9142-2111 - Site: www.laura-br.com - Brasil
Descrição: Atuamos em toda a jornada do paciente, de ponta a ponta, facilitando o acesso ao cuidado na atenção 
primária à saúde e auxiliando o gerenciamento de pacientes em risco nos hospitais.Além disso, estruturamos os dados 
mais importantes para a equipe médica e entregamos as informações valiosas de forma clara, facilitando a tomada de 
decisão e reduzindo o tempo até a intervenção no tratamento de cada paciente. A Laura é uma healthtech com foco 
na democratização do acesso a serviços de saúde de alta qualidade por meio da tecnologia. O primeiro problema que 
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ajudamos a resolver foi garantir que os processos intra hospitalares tivessem o suporte tecnológico necessário para 
serem realizados a tempo, diminuindo assim as chances de deterioração clínica. Mas a imersão no mundo da gestão 
do cuidado, qualidade e segurança dos pacientes, mostrou que a gama de oportunidades de melhoria era muito 
maior do que imaginamos. Com a onda de COVID-19 ganhando força por todo o mundo em 2019, entendemos que 
era nossa missão ajudar a coordenar o cuidado da população e diminuir a sobrecarga nos pronto atendimentos e 
dos profissionais da área da saúde. Um problema que vem de antes mesmo da pandemia. Eleita em 2021 como TOP 
10 Open Startups, ranking que reconhece as startups mais atraentes para o mercado corporativo no país, a startup 
Laura faz uso de algoritmos de inteligência artificial a fim de aprimorar a qualidade de atendimento recebida pelos 
pacientes e ao mesmo tempo, a entrega de uma visão 360º às equipes clínicas. 

LEBOO HEALTHCARE PRODUCTS LIMITED
Localização / Location: G212f
Tel: 86 1063252699 - Site: www.leboo.com.cn - China
Description: Leboo Healthcare Products LimitedExceeding Your Expectation!Founded in 2006, Leboo is a 
professional manufacturer of health care products and solutions supplier which headquartered in Beijing, China.
Leboo provides its high performance medical products like surgical packs&drapes, surgical gowns, disposable 
protective apparels and other protection products to worldwide medical institutions in more than 80 countries.
Leboo can design and manufacture medical products adapted to individual needs of customers. We have the 
necessary experience and knowledge in the areas of infection prevention and surgical solutions. In manufacturing 
process, Leboo insist a quality system compliant with ISO13485 and EN0197 standards, from the raw material 
to finish product process passed through a rigorous quality control to ensure best durability, and assure that 
customized products meet the requirements of our clients perfectly.Through a decade's effort, Leboo has won 
greater recognition among the customers, and established a sound partnership with more than 200 clients.

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
Localização / Location: G-18 
Tel: 5547 3371-2741 - Site: www.leistungbrasil.com.br - Brasil
Descrição: A Leistung atua na área de ventilação mecânica para UTI, Anestesia e Emergência, sempre 
visando um melhor atendimento a pacientes com insuficiência respiratória.Com o objetivo de atender 
as necessidades de nossos clientes, contamos com uma moderna estrutura fabril e com um grupo seleto 
de profissionais, para os quais mantemos a disciplina de aperfeiçoamento contínuo. Mantemos também 
investimentos contínuos em tecnologia de ponta para processos e matérias-primas, destacando assim 
nossos equipamentos dentre os mais modernos disponíveis no mercado.

LEMGRUBER
Localização / Location: G169 
Tel: 5521 2132-8020 - Site: www.lemgruber.com.br - Brasil
Descrição: Indústria brasileira produtora de luvas de látex para procedimentos não cirúrgico e cirúrgico, 
estéreis e não estéreis para uso na saúde.

LEMO
Estande Virtual | Lemo - D201 
Tel: 5511 9 4242-4293 - Site: www.lemo.com - Brasil (Suíça)
Descrição: A LEMO (www.lemo.com), líder mundial na concepção e fabricação de soluções de conectividade 
customizadas de precisão, com mais de 75 anos, exibirá os seus mais recentes conectores, cabos e soluções 
de cabos montados para aplicações médicas. A LEMO continua oferecendo soluções de conexão de alta 
qualidade e confiabilidade para os ambientes médicos e agressivos com cabos e conectores que suportam 
ciclos de esterilizaçãoextensivos. Os produtos da LEMO incluem o conhecido conector push-pull plástico 
(Redel Série P) e a sua nova configuração, com insertos e pinos para alta tensão, conectores de uso para 
único paciente (descartáveis), o conector ativo Halo Led (que possui umaflange iluminada de LED para exibir 
o status da conexão), os famosos conectores metálicos push-pull como (Série B, T e K) e os cabos Northwire 
BioCompact (cabos robustos que suportam ciclos de autoclave e de acordo com a USP Class VI). 
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LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO,LTD
Estande virtual | LEPU 
Site: www.en.lepumedical.com

LEVITA MÓVEIS
Localização / Location: B99
Tel: 5543 3035-8750 - Site: www.levitamoveis.com.br - BRASIL
Descrição: Há mais de 40 anos fazemos história no ramo de fabricação de moveis hospitalares, atentos 
à evolução tecnológica e nas necessidades dos clientes, investimos na disponibilização de produtos 
que viabilizam a higiene e também a funcionalidade do sistema hospitalar. Permanecendo, assim, como 
referência no mercado em que atuamos por todo território nacional.Pioneiros na região de Londrina, somos 
conhecidos por manter um padrão técnico na confecção d e nossos produtos, que resulta em móveis de alta 
durabilidade e atende minuciosamente as exigências do mercado.

LEXEL MEDICAL
Localização / Location: E-231f 
Tel: 5411 4305-5617 - Site: www.lexelmedical.com - Argentina

LIFESHUB A.
Localização / Location: D104 
Tel: 5548 9 9125-9331 - Site: www.lifeshub.com.br - Brasil
Descrição: LifesHub é uma empresa de Tecnologia, que organiza e transforma em inteligência todas as informações 
existentes em saúde no Brasil e América Latina, utilizando analytics, machine learning e inteligência artificial, 
tornando-as facilmente acessíveis e úteis para melhorar resultados das empresas e da saúde das pessoas.

LIFEMED
Localização / Location: E68 
Tel: 5511 5564-3232 - Site: www.lifemed.com.br - Brasil
Descrição: A Lifemed é uma empresa de capital 100% nacional, com mais de 40 anos de atividade no 
desenvolvimento de produtos, dispositivos e equipamentos médicos e hospitalares destinados ao setor de 
saúde, além de serviços, e está presente em mais de 2000 hospitais brasileiros, públicos e privados.

LINAK DO BRASIL
Localização / Location: E-240 
Tel: 5511 2832-7098 - Site: www.linak.com.br - Dinamarca

LINET
Localização / Location: F59
Tel: 5511 3284-8404 - Site: www.linetbrasil.com/pt - Brasil
Descrição: LINET Brasil faz parte da LINET Group, líder europeia na fabricação de camas e colchões 
hospitalares. Operamos 15 empresas afiliadas em países como Reino Unido, Holanda, França, Suécia e EUA, 
entre outros. Nossos produtos são o resultado de anos de integração e intercâmbio de conhecimento entre 
profissionais de saúde em todo o mundo, provendo produtos de alta tecnologia e que oferecem maior 
segurança aos pacientes, além de contar com design único. O DNA inovador nos torna o maior fornecedor de 
soluções para cuidados de saúde e de enfermagem, com um portfólio que inclui camas para terapia intensiva 
e unidades de internação geral, colchões antilesões por pressão e diversos itens de mobiliário hospitalar. 
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LIRIA ENGENHARIA
Localização / Location: E92 
Tel: 5511 9 9364-1876 - Site: www.liriaengenharia.com.br - Brasil
Descrição: São mais de 20 anos de experiência de trabalho consciente e sólido no mercado de construção 
civil, apresentando soluções multidisciplinares em obras de médio e grande porte, com destaque para os 
resultados expressivos em obras do tipo retrofit e Design-Build. 

LM BROTHERS CORTINAS LTDA
Localização / Location: F110 
Tel: 5511 4456-3731 - Site: www.lmbrothers.com.br - Brasil

LOCMED HOSPITALAR.
Localização / Location: E61 
Tel: 55 4000-1675 - Site: www.locmed.com.br - Brasil
Descrição: A LOCMED Hospitalar é uma empresa que atua na locação e venda de equipamentos 
médico-hospitalares desde 2001, oferecendo os melhores produtos, com alta tecnologia e atendimento 
personalizado e humanizado. Com mais de 22 mil clientes atendidos, a LOCMED fornece seus produtos 
e serviços para mais de 300 municípios, 400 hospitais e clínicas e distribui para praticamente todos os 
estados brasileiros. À frente desse trabalho complexo estão profissionais experientes, qualificados e 
constantemente atualizados. O objetivo é garantir a permanente melhoria da qualidade de vida dos seus 
clientes, com um trabalho extremamente técnico e ao mesmo tempo sensível. Por conta de todo esse 
cuidado e experiência, a LOCMED se tornou referência no país, oferecendo as melhores soluções para 
ventilação mecânica invasiva e não-invasiva, oxigenoterapia, apneia obstrutiva do sono, home care, terapia 
respiratória, mobilidade e muito mais. Premiada pelo 4º ano consecutivo com o selo Great Place to Work®, 
a LOCMED é uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, destacando-se pelo engajamento 
dos seus mais de 150 colaboradores para fazer a diferença no atendimento de nossos clientes. Buscamos 
a excelência com base nos nossos valores: perseverança, comprometimento, respeito, honestidade, ética, 
idoneidade, pontualidade e responsabilidade social. 

LODOX NA LLC
Localização / Location: F230-4 - USA

LOEIL MÓVEIS
Localização / Location: F100 
Tel: 5511 3897-8788 – Site: www.loeil.com.br - Brasil

LOGIC LOG PHARMA
Localização / Location: J30 
Tel: 5547 3349-6971 / 5511 4770- 0590 - Site: www.logiclog.com.br - Brasil

LONGEVIDADE EXPO + FÓRUM
Localização / Location: I28 
Tel: 5511 3897-6100 - Site: www.longevidade.com.br - Brasil
Descrição: Nova plataforma de negócios, relacionamento e conteúdo para ativar o mercado sênior - 29/09 a 
01/10, 2022 - Centro de Convenções Rebouças.

LOWTEM CO., LTD. 
Localização / Location: C-241 
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LUIZ GUILHERME SARTORI E CIA LTDA
Localização / Location: D181 
Tel: 5519 3538 1910 - Site: www.sartori.ind.br - Brasil
Descrição: A SARTORI é uma indústria genuinamente brasileira, comprometida com a excelência de qualidade 
e tecnologia, no segmento de implantes ortopédicos e instrumentais, que atua no desenvolvimento, produção, 
e comercialização de seus produtos, com estrutura para atender todo território nacional e o exterior. 

LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP
Localização / Location: E51 
Tel: 5511 3775-0852 - Site: www.lumiar.com - Brasil
Descrição: Somos a Lumiar Healthcare, uma empresa genuinamente brasileira e especializada em soluções 
integradas para terapia respiratória. Possuímos uma linha abrangente de produtos e serviços para cuidar da 
saúde e da qualidade de vida dos nossos pacientes e clientes. Desde 1997 no mercado, estamos presentes 
nas principais capitais e, seguindo nosso processo de expansão internacional, contamos com uma filial 
em Montevidéu, no Uruguai. Oferecemos ampla linha de equipamentos para oxigenoterapia, ventilação 
mecânica, distúrbios e diagnóstico do sono, acessórios e insumos hospitalares. Sem esquecer, é claro, a 
produção de Oxigênio Medicinal para atender o mercado de Home Care. Trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, para assegurar suporte e oferecer as melhores soluções. Foi por realizar as nossas atividades 
com responsabilidade que nos tornamos a primeira empresa nacional de Oxigênio Medicinal 100% certificada 
pela ANVISA em Boas Práticas de Fabricação. Isso só foi possível graças a um exercício diário de praticar 
empatia e respeito ao próximo. Atendemos os segmentos de Home Care, Órgãos Públicos, Intensive Care 
(hospitais, clínicas e associações), Pessoa Física e Distribuidores. Por meio de um auxílio técnico humanizado, 
disponibilizamos serviços variados – como venda, locação, assistência técnica e treinamentos. Com uma 
logística própria, temos uma frota personalizada que garante qualidade, agilidade e cordialidade. Com uma 
equipe com mais de 600 profissionais, somos engajados por pessoas e para pessoas, buscando diariamente 
as mais avançadas tecnologias para garantir a excelência dos nossos produtos e serviços. Afinal de contas, 
nós trabalhamos com vidas. Precisa ter atenção, carinho e cuidado. 

LUMIBIRD MEDICAL / EVOTOUCH + & 7STARSCOPE
Localização / Location: F196e
Tel: 6.46.82.69.59 - Site: www.lumibird.com - França
Descrição: Líder mundial em lasers de tecnologia de estado sólido e fibra e sistemas de ultra-som. Desde 
2018, Quantel Medical oferece uma nova gama de plataformas de ultra-som Point-of-Care:
EvoTouch e EvoTouch+, duas plataformas móveis que oferecem uma qualidade de imagem de alta resolução.

M. M. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA
Localização / Location: G131 
Tel: 5511 4260-0474 - Site: www.mmcadeiraderodas.com.br - Brasil

MACCURA BIOTECHNOLOGY CO., LTD
Localização / Location: D-140
Tel: 86 02881731888 - Site: www.maccura.com/en - China
Description: Maccura Biotechnology Co., Ltd. is a professional enterprise to research and manufacture 
clinical IVD products.Maccura was founded in 1994 and has been focusing on the research, manufacture, 
marketing, and services of IVD products.Maccura is a hi-tech enterprise certified by related national 
departments and has passed not only the certification of CMD ISO13485, CQC ISO14001, TUV ISO13485, 
but also the CE certification for some products. 
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MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA
Localização / Location: E171 
Tel: 5511 2431-4636 - www.macominstrumental.com.br - Brasil

MACROSUL - PRODUTOS MÉDICOS
Localização / Location: G61 
Tel: 5541 2102-8344 - Site: www.macrosul.com - Brasil
Descrição: Há 37 anos, a Macrosul tem o compromisso de cuidar. Cuidar de pessoas, cuidar de processos e 
cuidar de produtos. Facilitamos o trabalho dos médicos e enfermeiros durante a jornada de atendimento com 
produtos fáceis de usar, que geram resultados confiáveis e aceleram as decisões clínicas, para que possam 
dedicar a maior parte do seu tempo aos cuidados do paciente. Concentramos cada vez mais esforços para 
dominar o conhecimento das tecnologias incorporadas em nossos produtos de modo a aplicá-las exatamente 
onde possam fazer a diferença e ultrapassem as expectativas dos usuários. Nossas tecnologias reduzem 
custos nas instituições de saúde com soluções significativamente vitais, para que os gestores possam investir 
com mais segurança e respirar financeiramente mais aliviados. 

MAD.U MFM MOBILIÁRIO TÉCNICO LTDA.
Localização / Location: A40 
Tel: 5541 3668-2144 - Site: www.madumfm.com.br - Brasil
Descrição: A MAD.U se inspira naquilo que transcende o convencional para criar uma linha única, trazendo 
modularidade, tecnologia, inovação, design, qualidade e versatilidade em seus produtos.Somos a maior linha de 
mobiliário técnico do mundo, com produtos customizáveis e com design único que se adaptam à sua necessidade.
Uma ideia brilhante, desenvolvida especialmente para você.Te convidamos a colorir seu mundo.Descubra o novo. 

MAGIC MEDIC
Localização / Location: G128 
Tel: 5511 2863-7186 / 9 4030-6093 / 9 4224-2340 - Site: www.magicmedic.com.br - Brasil

MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A.
Localização / Location: D21
Tel: 5511 3889-6910 - Site: www.inovacoesmagnamed.com.br/conheca - Brasil.
Descrição: A Magnamed é a empresa especializada em ventilação pulmonar que mais cresce no Brasil. Seja 
na Linha UTI ou Transporte e Emergência, seus produtos se destacam pela inovação, eficiência e qualidade. 
Sua missão é ajudar a preservar vidas, inovando continuamente na área de critical care e desenvolvendo 
equipamentos que facilitam a rotina complexa de seus clientes.

MAGVENTURE LTDA. 
Localização / Location: E-240 
Tel: 5512 3302-8062 - Site: www.eg@magventure.com - Dinamarca

MAIA GROUP SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SA . 
Localização / Location: H20 
Tel: 5511 9 6262-0508 - Site: www.maiagroup.com.br - Brasil 
Descrição: Maia Group traz para o mercado da saúde algo inovador: uma solução completa e customizada, 
unindo consultoria especializada, produtos de qualidade e serviços específicos para os Estabelecimentos 
Assistenciais de Saúde (EAS), com colaboradores de vasta experiência no mercado. Nosso diferencial está 
em analisar a estrutura do negócio para ofertar a melhor solução. Assim garantimos que nossos parceiros 
adquiram os melhores produtos e serviços pelo menor custo benefício, sem perder a qualidade, para que 
possam oferecer aos seus clientes / pacientes segurança e confiabilidade. 
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MAIS INDIA MEDICAL DEVICES PVT. LTD. 
Localização / Location: A 168
Tel: 91 1244047533 - Site: www.maisindia.com - India
Descrição: Mais India Medical Devices Pvt. Ltd. is an alliance between the Multi-Million Dollar global leader ‘Mais 
Medical’ and the worldwide leader in medical machine Manufacturing ‘Sysmech Enterprises’.With a vision to 
improve the Healthcare Sector, we have reinforced our determination & our unison endeavors have commanded us 
to carve a niche as India’s Leading Manufacturer of Medical Disposable Devices.Founded in 2012, we collaborated 
with a 28-year-old renowned Medical Group with a Business interest in the Manufacturing and distribution of 
High-Quality medical disposables products.We currently cater to more than “85 countries” worldwide including 
Europe, South America, Africa, Southeast Asia, and Australia, as well.We at Mais India believe in uncompromising 
quality as our products touch valuable human lives across the globe. Our fully automatic production assembly 
lines equipped with an automatic computerized vision inspection system along with state-of-the-art Research & 
Development capability give us the confidence to guarantee 100% Invincible Quality.

MAKKON
Localização / Location: C59 
Tel: 55 1133316028 - Site: www.makkon.com.br - Brasil

MALIGAN
Localização / Location: F66 
Tel: 55 1156242720 - Site: www.maligan.com.br - Brasil

MAMUTE EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA
Localização / Location: F118 
Tel: 55 19 3442-6853 - Site: www.mamuteequipamentos.com.br - Brasil

MANDALA INTERNATIONAL 
Localização / Location: B-178
E-mail: laurent.hernandez@mandala-intl.com - Tel: 11 9852-0243 - Site: www.mandala-intl.com
Descrição: Uma abordagem regulatória comprovada, controlada e segura para o seu negócio. A Mandala 
International atua a mais de 10 anos em LATAM, prestando assessoria regulatória para as empresas nacionais 
e internacionais no Brasil (ANVISA, MAPA) e no Mexico (COFEPRIS) e Colômbia (INVIMA) além da marcação 
CE Européia. A Mandala tem pleno conhecimento da interpretação das legislações, das práticas e das 
exigências dos orgãos brasileiros. 

MANTOVA INDÚSTRIA DE TUBOS PLÁSTICOS LTDA
Localização / Location: F197 
Tel: 5554 3039-9213 - www.mantova.ind.br/pt-br -
Descrição: A Mantova desenvolve tubos plásticos de precisão para aplicações médico-hospitalares. Essas 
extrusões, de tolerância rígida, facilitam dispositivos e terapias inovadoras, criando produtos mais finos, 
mais fortes e mais seguros. Fabricados com materiais aprovados, como TPU, FEP, PFA, MFA, PVDF, PE, PVC, 
Nylons e polímeros radiopacos, esses produtos oferecem soluções inovadoras para uma variedade de usos. 

MANUPA
Localização / Location: K20 / K40 / J26 / L26 / L14
Tel: 5511 2478-2818 - Site: www.manupa.com.br - Brasil
Descrição: Muito mais que uma empresa, uma familia! Trabalhamos no ramo de licitações, atendemos o Brasil 
todo, fornecendo veiculos adaptados diversos. Ambulâncias, Veiculo Sanitário, Unidade de Resgate, Transporte 
de Presos, entre outros. Temos filiais para melhor atendê-los no Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. 
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MAPEI BRASIL
Localização / Location: E80
Tel: 5511 3386-5151 - Site: www.mapei.com/br/pt-br/pagina-inicial - Brasil
Descrição: De origem familiar, o Grupo MAPEI foi fundado em 1937, em Milão, na Itália, e hoje é um 
dos maiores produtores de adesivos, impermeabilizantes e produtos químicos para a construção. Com 
91 subsidiárias em 57 países e 84 plantas.A MAPEI está no Brasil desde 2014 oferecendo soluções para 
instalação de pisos resilientes e madeira, como soluções para preparo de base, barreiras de vapor e adesivos, 
além de assistência técnica e um extensivo programa de treinamentos.A Mapei possui um sistema completo 
para impermeabilização e instalação de pisos para ambientes hospitalares com maior qualidade e segurança 
para a saúde dos instaladores e dos usuários do ambiente.

MARLEXBRASIL
Localização / Location: A46 
Tel: 5549 9 9814-1116 - Site: marlex.com.br - Brasil

MARTINI SCIENCE
Localização / Location: A110 
Tel: 5551 9 9902-3008 - Site: www.martiniscience.com.br - Brasil
Descrição: Empresa especialista em manufatura aditiva, impressão 3D. Utiliza Filamentos (FFF) Polímeros, 
Metálicos, Resinas (SLA, DLP); resistentes a altas temperaturas, substâncias corrosivas, impacto e tração. 
Materializa projetos para engenharia, indústria, autopeças, arquitetura, odontologia, produtos para saúde 
e idéias (desenvolvimento de protótipos). Fabrica blindagens e descontaminantes (Pele e Superficies) para 
materiais radioativas. Peças técnicas em acrílico para clínicas e hospitais.

MASENZ GROUP
Localização / Location: A144
Tel: 34 933484605 - Site: www.masenz.com - Espanha
www.masenz.com/Masenz is an international pharmaceutical Description: Company based in Barcelona, 
Spain; specialists in the pharmaceutical supply of raw materials and dedicated to the production and 
commercialization of food supplements, in various galenic forms, for own and third-party brands; backed 
by the proven quality of all its products and the experience of its professional team; committed to health, 
quality of life and human well-being. 

MAVIG GMBH
Localização / Location: E210-3 – Alemanha
Descrição: A MAVIG projeta e produz proteções pessoais contra raios X, assim como equipamentos para 
montagem no teto e em mesas. Nossos trilhos de teto e sistemas de suspensão patenteados estão conformes 
com os mais recentes requisitos da indústria. Todos os produtos são certificados com o símbolo CE. A MAVIG 
é líder de mercado em suas áreas. Produtos “Made in Germany” e serviço mundialmente reconhecido.

MAX EMERGÊNCIAS MÉDICAS.
Localização / Location: K10 
Tel: 5511 2892-7204 - Site: www.maxemergenciasmedicas.com.br - Brasil

MCK AUTOMAÇÃO
Localização / Location: E80 
Tel: 5511 3653-0240 - Site: www.mckenergia.com.br - Brasil
Descrição: Criada por profissionais com mais de 20 anos experiência na montagem de Painéis Elétricos e 
soluções em energia, a MCK Energia conta com ferramentas e equipamentos altamente tecnológicos, 
selecionados com rigor técnico e padrões de segurança, para proporcionar o desenvolvimento ideal de 
projetos de alto nível que demandam precisão, agilidade e eficiência, atendendo assim da melhor maneira 
as necessidades dos clientes.
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MEA MODUL
Localização / Location: E38 
Tel: 5515 3264-1234 – Site: www.modul.com.br - Brasil
Descrição: Estande e38B. Mea Modul é uma empresa que atua na área hospitalar e industrial, suprindo 
assim, uma necessidade de qualidade do mercado que ainda não era atendida por nenhuma empresa. A 
empresa que tem sede em Boituva, no estado de São Paulo, conta com representantes em todos os estados 
do Brasil e outros países do continente Americano e Europeu podendo atender a todos os clientes de uma 
forma rápida e dedicada. Com uma filosofia de desenvolvimento sustentável, a Mea Modul apresenta 
inovações que, além de suprir uma demanda existente hoje, não agride ao meio ambiente. Com anos de 
desenvolvimento de produto e com empresários de vasta experiência, a empresa já desponta no mercado, 
por apresentar uma base sólida e entender a verdadeira necessidade dos nossos clientes.

MED LIGHT
Localização / Location: D69 
Tel: 5535 32129926 - Site: www.medlight.com.br - Brasil
Descrição: Fabricante de equipamentos médicos hospitalares há 25 anos, a MED LIGHT é reconhecida no 
mercado hospitalar brasileiro como uma empresa comprometida com a segurança e a qualidade de seus 
produtos. Destacamo-nos pela fabricação com excelência de Focos Cirurgicos de teto e auxiliares, com 
tecnologia de ponta, entre elas podemos citar a iluminação à Led e unidade de controle com tecnologia 
Touch Screen; sistema de emergencia inteligente e com autonomia superior à média do mercado nacional; 
experiência visual com câmera e monitor de video integrado, com possibilidade de transmissão de imagem 
através da rede mundial de computadores. Contamos ainda com uma vasta linha mobiliária, da qual fazem 
parte camas e berços hospitalares, com acionamento manual ou elétrico; Carros de Emergencia, além 
de Estativas Hospitalares em suas mais variadas configurações. Uma gama de produtos certificados e 
com garantia de qualidade e segurança, seguindo rigorosamente as normas vigentes. Contamos com um 
departamento de Engenharia de Aplicação capaz de desenvolver soluções e equipamentos especificos. Com 
isso, nos tornamos capazes de atender com exclusividade a nessidade de cada cliente que nos procura.

MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD
Localização / Location: C52
Tel: 86 75526953369 - Site: www.medcaptain.com/en - China
Description: Medcaptain Medical Technology Co., Ltd. is dedicated to providing high-quality medical devices 
and services. As an integrated perioperative solutions provider, our services cover Medication Delivery, In-
Vitro Diagnostics, Respiratory care & anesthesia, and Medical disposables. Our products are widely used 
in top level university teaching hospitals in China, as well as the medical institutions in over 100 countries.

MEDELA BRASIL PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Localização / Location: D201 
Tel: 5511 9 7270-1577 - Site: www.medela.com.br/ - Brasil (Suíça)
Descrição: A Medela é uma empresa suíça especializada em soluções de vácuo para a aplicação médica, 
amamentação e leite materno, baseadas em estudos científicos há mais de 20 anos. Líder mundial em extratores 
de leite materno, mantemos uma relação direta com a University of Western Australia (UWA) no que diz respeito 
à investigação sobre leite materno e amamentação, colaborando também com outras universidades, hospitais 
e institutos de pesquisa a nível global.No que diz respeito ao segmento de healthcare em que a Medela atua 
fortemente, sabemos que a mobilidade e a recuperação mais rápida são fundamentais para os pacientes e para 
os sistemas de saúde, já que determinam resultados clínicos e econômicos. Ao mesmo tempo, sabemos que 
profissionais da saúde e cuidadores buscam soluções simples e eficientes que reduzam o tempo de operação 
e treinamento. Alavancamos nossa competência central em vácuo médico para oferecer soluções móveis, 
duráveis e silenciosas nas áreas de aspiração cirúrgica e de vias aéreas, drenagem torácica digital e terapia de 
pressão negativa sobre ferimentos. Nossos dados clínicos e as experiências de nossos clientes mostram que tais 
soluções facilitam o cotidiano de pacientes e profissionais de saúde e podem ter um impacto real na recuperação 
e no tempo de internação. Para o desenvolvimento de tecnologias de vácuo para a aplicação médica, a Medela 
estabeleceu uma forte colaboração com líderes de opinião e especialistas médicos em hospitais de todo o mundo.
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MEDI SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES .
Localização / Location: C31 
Tel: 5562 3094-9040 - Site: www.medisaude.ind.br - Brasil
Descrição: Produção: Localizados na região central do país, nossa indústria conta com uma estrutura de 
7.000m² e maquinário de alta tecnologia. Somos focados em mobiliários com design inovador e durabilidade, 
proporcionando mais praticidade aos profissionais de saúde e conforto aos pacientes. Certificações: A Medi 
Saúde possui qualidade certificada por órgãos competentes: ISO 9001; ISO 13485; ABNT NBR IEC 60601-
1:2010 (Camas Elétricas e Poltronas); ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 (Camas Elétricas e Poltronas); ABNT 
NBR IEC 60601.2-52:2013 (Camas Elétricas; Camas Mecânicas; Carros Maca e Poltronas Elétricas); RDC 
16:2013 – ANVISA; Portaria 350:2010 – INMETRO. Tecnologia: Possuímos um parque fabril altamente 
tecnológico, com equipamentos de ponta, tais como, laser, puncionadora, robôs de solda, cabine de pintura 
com alta tecnologia e alta durabilidade. Nos últimos 02 anos foram mais de R$ 2.300.000,00 em compras de 
novos equipamentos e tecnologia e continuamos a investir Contamos também com mais de 150 profissionais 
capacitados e qualificados que estão diretamente envolvidos nos nossos processos, gerando qualidade e 
produtos de altíssima qualidade para o mercado. Produtos: Design, inovação, humanização, conforto ao 
paciente, praticidade e segurança para uso do corpo clínico, resistência e durabilidade para o hospital são 
características dos produtos Medi Saúde.

MEDICAL FLEX 
Localização / Location: D71
Tel: 5531 91950177 - Site: www.medicalflex.com.br - Brasil

MEDICALFIX 
Localização / Location: H160 
Tel: 5519 3582-1923 - Site: medicalfixsp.com.br/ - Brasil
Descrição: A Medicalfix é uma empresa jovem, que oferece qualidade padrão internacional para a saúde 
das pessoas. Nossos produtos, todos nas áreas de Ortopedia, Neurologia e Bucomaxilo são admirados pelos 
melhores profissionais da área médico-hospitalar do Brasil e exterior. A Medicalfix se preocupa com o ser 
humano e por isso trabalha para garantir Qualidade para Saúde.

MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO,LTD
Tel: 86 1080120666 - China

MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO.,LTD 
Localização / Location: H-201 
Tel: 86 57455337009 - Site: en.nbmedicalsystem.com/EM - China
Description: Since 2003, Medicalsystem Biotechnology Co., Ltd. was first found in Ningbo, today we become 
one of the leading integrated systems and healthcare service providers of clinical diagnostics in China.
Medicalsystem has always been committed to develop and offer a wide variety of clinical diagnostics reagents 
and instruments with brilliant features and reliable quality. Thanks to our well established facilities and highly 
qualified team, we are also professional and specialized in the clinical diagnostics service for our customers 
including diverse hospitals, healthcare centers, institutes and all other sectors in medical field.Medicalsystem 
successfully launched the IPO and was listed in SZSE (stock code: 300439) since 2015, the company has set up 4 
regional R&D hubs around the world including facilities in headquarters Ningbo, Shenzhen, Changchun and San 
Diego, US.Pursuits of the excellence in quality of products and reaching an internationally recognized standard, 
Medicalsystem has been participating the IFCC-RELA since 2010 and all results were qualified since beginning, 
we also obtained the CE and ISO/TÜV certifications for our products and in our management practice.Till 2017, 
Medicalsystem has got over 130 registered and certified items of reagent in IVD field covering 11 categories 
of chemistry diagnostic items, including renal & liver function, blood lipid, cardiovascular disease, rheumatoid 
factors, diabetic disease while more than 5 different clinical analyzers.The company is dedicated to the principle 
of "Human-oriented innovation in Technology", It keeps empowering its force for healthcare in humanity, we 
deliver more reliability in diagnostics and more convenience in medical service.Creativity, Efficiency, Devotion 
and Responsibility, the values we are respecting and keeping for our mission and vision.
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MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 
Localização / Location: B31 
Site: www.medicalway.com.br - Brasil
Descrição: Sempre atenta às tendências do mercado, a Medicalway se destaca pela qualidade dos serviços 
prestados aos hospitais e clínicas médicas, proporcionando acesso a equipamentos de alta tecnologia, 
fabricados por importantes fornecedores mundiais deste segmento. 

MEDCORP SAÚDE TECNOLOGIA LTDA 
Localização / Location: D-141
Tel: 5511 3849-8992 - Brasil

MEDICOSON 
Localização / Location: D-223 
Tel: 82-70-77042191 - Site: medicoson.com/?ckattempt=1 - Korea

MEDIKA - QUALIDADE EM SAÚDE 
Localização / Location: C178
Tel: 5531 3688-1901 - Site: www.medika.com.br - Brasil
Descrição: Produtos médico-hospitalaresNossa missão: Compartilhar soluções médico-hospitalares que 
preservam vidasNossa visão: Ser reconhecida em todo território nacional até 2030 como referência em 
custo-benefício de produtos médico-hospitalares e excelência na gestão.

MEDILAB SISTEMAS  
Localização / Location: C89 
Tel: 5521 3294-3600 - Site: www. medilabsistemas.com - Brasil
Descrição: Presente nos principais centros de diagnóstico, clínicas e hospitais do Brasil e da América 
Latina, a Medilab Sistemas reúne uma equipe multidisciplinar especializada na criação de softwares de alto 
desempenho tecnológico para gerenciamento de imagens e soluções completas em gestão: PACS, RIS, WEB, 
Nuvem e Documentação.Há mais de 27 anos no mercado, acompanhamos a evolução das demandas do 
setor de HealthCare e primamos os selos de qualidade Anvisa, Invima e FDA wip. Por meio de uma rede 
colaborativa, composta por clientes e parceiros, temos acesso direto às necessidades da classe médica e 
dos administradores de clínicas e hospitais, de todos os portes.A rede colaborativa foi construída ao longo 
de anos de relacionamentos cultivados através de transparência e cooperação pautados na credibilidade 
que se tornou ponto forte da relação da Medilab com o mercado.Ao direcionarmos esforços para inovação 
tecnológica, impactamos de forma positiva a qualidade de vida, através de atendimentos personalizados 
mais rápidos, inteligentes, integrados, gestão otimizada e de alta qualidade diagnóstica . É a Medilab 
antecipando soluções em Medicina.

MEDIPLUS (INDIA) LTD 
Localização / Location: A148 
Site: www.mediplusindialtd.com - India
Descrição: Manufacturer of broad range of Safety IV Catheters and allied medical devices on full automation 
in world class infrastructure using most modern and latest technology in compliance with all International 
standards and certifications by SGS.

MEDITEQ COMERCIAL LTDA.
Localização / Location: G69 
Tel: 5511 5589-2307 - Site: www.mediteq.com.br - Brasil
Descrição: Mditeq Comercial LTDA, têm experiência no ramo hospitalar há mais de 30 anos. Em 2013, 
iniciou suas atividades na área de nutrição, sendo atualmente a maior empresa no Brasil, a distribuir carros 
térmicos de transporte de alimentos, com técnologia quente e frio, nas versões manuais e motorizados 
e com a maoir diversidade de número de bandejas do mercado, podendo atender a necessidade de 
distribuição em todo hospital.
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MEDITRON ELETROMEDICINA LTDA.
Localização / Location: D-53 
Tel: 5511 5510-7400 - Site: www.meditron.com.br - Brasil
Descrição: Especialista no desenvolvimento e comercialização de equipamentos para monitoramento 
eletrofisiológico e diagnóstico de distúrbios do sono, a MEDITRON/MEDSUPPLY tem 40 anos no mercado 
de tecnologia aplicada à saúde. Prezamos pela qualidade dos produtos e satisfação dos nossos clientes. 
Trabalhamos com Eletroencefalógrafos, Polissonígrafos, Actígrafo, Estimulador Transcraniano por Corrente 
Contínua e suprimentos para os exames.

MEDIX BRASIL.
Localização / Location: E180 
Tel: 5545 9 91471267 - Site: www.medixbrasil.com.br - Brasil
Descrição: Inovação e excelência em atendimento são pontos fortes da Medix Brasil, a importadora 
brasileira que, há mais de uma década, firma uma história de qualidade e compromisso com a vida.
Presente nos 26 estados do país e no distrito federal, Medix é referência nacional na comercialização 
de luvas para procedimento, materiais de uso médico-hospitalar e outros itens de segurança.Com 
Sede Administrativa no Paraná e moderno Centro de Distribuição em Santa Catarina, a empresa possui 
certificação dos principais institutos reguladores do país e especializa-se continuamente para a realização 
de um futuro cada vez mais seguro.

MEDLEVENSOHN®
Localização / Location: F170 / J14
Tel: 5555 4003-9021 - Site: www.medlevensohn.com.br/pt-br - Brasil
Descrição: Nosso propósito é oferecer saúde através de produtos e serviços que movem pessoas e 
organizações, clientes e parceiros, a alcançarem bem-estar e uma cadeia de valor competitiva. Atuamos, 
por meio da capacidade técnica única de nossa força de trabalho, nas áreas de registro, importação, 
logística, divulgação, comercialização e distribuição. Somos uma empresa brasileira com mais de 18 anos de 
experiência e primamos pela busca constante de produtos e serviços que alinham tradição e inovação, pois 
sabemos que são nos detalhes que nosso maior compromisso vem à tona: Qualidade e Respeito ao Cliente. 
Nosso portfólio está distribuído, sobretudo, em marcas e linhas de destaque internacional na monitorização 
e tratamento de diabetes, hipertensão arterial e colesterolemia; medição de temperatura; descartáveis; 
cosméticos funcionais; e ortopédicos. Estamos nos quatro estados da maior região geoeconômica do país 
para atender a todos os segmentos de mercado (Órgão Público, Hospitalar, Varejista e Público Final): um 
Centro Administrativo no Rio de Janeiro, dois Escritórios Regionais em São Paulo e Minas Gerais e um 
Complexo de Distribuição e Logística no Espírito Santo.

MEDLUX MEDICAL ENGINEERING
Localização / Location: G98 
Tel: 5541 3035-1728 - Site: www.medlux.com.br - Brasil

MEDMAX HOSPITALAR
Localização / Location: C50
Tel: 5511 4133-6300 - Site: www.youtube.com/hashtag/industria#Industria - Brasil
Descrição: A Medmax é uma empresa brasileira que atua no segmento de importação, fabricação e venda de 
produtos voltados para as áreas Hospitalar, Laboratorial e Veterinária majoritariamente no formato B2B para 
revendedores/distribuidores em todo o território nacional. Atualmente a empresa possui sede administrativa 
localizada em Barueri/SP a partir de onde planeja, organiza e executa suas operações comerciais. A fábrica 
e centro de distribuição estão localizados em Santa Rita Sapucaí/MG onde possui uma excelente estrutura 
e equipe multidisciplinar que garante a eficiência na produção de equipamentos de altíssima qualidade 
seguindo as normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF) da Anvisa. Acesse http://www.medmax.com.
brwww.medmax.com.br e saiba mais.
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MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. 
Localização / Location: F50 
Tel: 5516 3238-0300 - Site: www.medpej.com.br - Brasil
Descrição: Somos fabricantes de equipamentos médicos entre eles detector fetal, colposcópios, foco 
cirúrgico, monitor fetal cardiotocógrafo, doppler vascular, cadeira automatizada para exames de ginecologia, 
dermatologia, cirurgia plástica, urologia, otorrino/oftalmo, entre outros, com 22 anos de mercado, nos 
preocupamos com inovação, sustentabilidade, qualidade de nossos produtos e entendemos que nosso maior 
patrimônio são nossos clientes, por isso procuramos sempre atendê-los com excelência e nos preocupamos 
em superar suas expectativas, nossa equipe de consultores estão à sua disposição (16) 3238-0300. 

MEDPLUS
https://medplusfrance.fr/  

MEDSIMPLES
Localização / Location: D100 
Site: www.medsimples.com.br - Brasil
Descrição: MedSimples é uma solução integrada para gestão de corpo clínico; uma nova era para contratantes 
e benefícios para os Médicos.

MEDTRON TECHNOLOGY
Localização / Location: A67 
Tel: 5511 9 9730-4853 - Site: www.medtronusa.com - Brasil

MEDTRONIC
Localização / Location: E21 
Tel: 5511 2182-9200 - Site: www.medtronic.com/br-pt/index.html - Brasil
Descrição: Como líder global em tecnologia, serviços e soluções médicas, a Medtronic melhora a saúde e 
a vida de milhões de pessoas todo ano. Nós acreditamos que nossa profunda experiência nas áreas clínica, 
terapêutica e econômica possa ajudar a lidar com os complexos desafios – como aumento de custos, avanço 
na idade da população e o fardo de uma doença crônica – encarados atualmente pelas famílias e pelo 
sistema de saúde. Mas nós não podemos fazer isso sozinhos. Por isso temos o compromisso de criar novas 
parcerias para desenvolver soluções eficazes que ofereçam melhores resultados aos pacientes. Tendo sido 
a Medtronic fundada em 1949 como uma empresa de reparos em aparelhos médicos, hoje estamos entre 
as maiores empresas de tecnologia, serviços e soluções médicas do mundo, empregando mais de 85 mil 
pessoas mundialmente e servindo médicos, hospitais e pacientes em mais de 160 países. Junte-se a nós no 
compromisso de levar a saúde, Juntos, além. 

MEIWA CARE
Localização / Location: G187 
Tel: 5511 4654-7100 - Site: meiwacare.com.br - Brasil
Descrição: Com 30 anos de atuação , a Meiwa Embalagens tem, em seu DNA, a busca contínua por 
excelência e qualidade em seus produtos e serviços. A posição de liderança no mercado brasileiro foi 
consolidada através de constantes investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A Meiwa tem, como 
responsabilidade socioambiental, três pilares: a sustentabilidade, a biodegradação e a reciclagem. Esses 
pilares se somam e se transformam no selo de qualidade Bio+, que tem o compromisso de desenvolver 
e atuar em projetos sustentáveis. Sempre buscando por inovação, hoje a Meiwa se expande e lança 
a marca Meiwa Care, uma aliada em tecnologia, saúde e bem-estar, trazendo a máxima proteção e o 
máximo de cuidado aos seus clientes.
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MENDEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.
Localização / Location: G41 
Tel: 5541 3138-5900 - Site: www.mendelmedical.com.br - Brasil
Descrição: A Mendel Medical proporciona soluções tecnológicas e inovadoras para área da saúde, 
atuando com competência no desenvolvimento e fabricação de novos produtos e assistência técnica. Seu 
equipamento NeonatFlow, é uma grande evolução na Neonatologia e apresenta uma solução eficiente e de 
baixo custo para o tratamento da asfixia perinatal e da encefalopatia hipóxico- isquêmica (EHI). 

MERCEDES-BENZ
Localização / Location: J20 
Tel: 0800 970 90 90 - www.mercedes-benz.com.br/vans - Brasil

METALSKIN
Localização / Location: F-200g 
Tel: 61 8698231 - Site: metalskin.eu/pt/home-br - França
Descrição: Empresa francesa que foi pioneira no desenvolvimento de revestimentos bactericidas. O 
MetalSkin® é um revestimento que pode ser aplicado a uma ampla gama de materiais e formas. A aplicação 
deste material reduz o número de bactérias em uma média de 3000 vezes em uma hora. A MetalSkin® está 
desenvolvendo parcerias estreitas com industriais a fim de promover a integração deste revestimento de 
superfície bactericida em seu processo de fabricação.

MESPA GLOBAL.
Localização / Location: H28 - Turquia

META HOSPITALAR.
Localização / Location: G30 
Teol: 5562 3282-9920 - Site: metahospitalar.com.br - Brasil
Descrição: A Metahospitalar é uma indústria especializada na fabricação de móveis hospitalares, que desde o seu 
início tem como foco de produção, leitos para hotelaria hospitalar. Estamos presentes nos 26 estados brasileiros, 
com mais de 4.500 clientes, distribuídos entre hospitais, clínicas, prontos-socorros, unidades de atendimento à 
saúde, consultórios, home care, e outros. A excelência dos nossos produtos pode ser comprovada por esses quase 
25 anos de experiência e pelo atendimento prestado aos nossos clientes. Desafios fazem parte da nossa história. 
Enfrentá-los com sabedoria faz de quem faz a Metahospitalar uma equipe destinada ao sucesso.

MH LAB
Localização / Location: C121 
Tel: 5511 5102-4433 - Site: www.mh.com.br - Brasil

MICMMED
Tel: 5551 3333-2277 - Site: www.micmmed.com.br - BRASIL
Descrição: Fundada há mais de 30 anos a MICMMED é sinônimo de excelentes produtos e consultoria em 
engenharia clínica.Buscando sempre agregar novos produtos a sua linha existente.Contamos com serviço 
técnico próprio, oferecendo condições de executar manutenção corretiva e preventiva de equipamentos 
eletromédicos sempre com qualidade e segurança.

MICRODENT APARELHOS MÉDICOS ODONTOLÓGICO.
Localização / Location: E178 
Tel: 5516 3625-8392 - Site: www.microdent.com.br - Brasil
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MICROMED BIOTECNOLOGIA.
Localização / Location: B57 
Tel: 5511 4005-1899 - Site: micromed.ind.br/site - Brasil
Descrição: A Micromed é uma empresa nacional, fabricante de soluções tecnológicas para cardiologia, que 
tem como missão dar acesso à saúde de qualidade através da tecnologia e informação, garantindo inovação e 
eficiência, desde o atendimento médico à gestão de projetos cardiológicos em instituições de saúde de todos 
os portes.Há quase 30 anos fortalecendo o pioneirismo no mercado de equipamentos médico-hospitalares, 
hoje a Micromed possui o portfólio mais completo do segmento, oferecendo soluções completas para 
Eletrocardiografia, Teste Ergométrico e Teste de Esforço Cardiopulmonar, Exames de Holter, MAPA, Serviços 
Personalizados de Atendimento, Manutenção e Operação continuada e uma Solução Inovadora de Telemedicina.
Nosso foco é valorizar a experiência humanizada e transformar a qualidade da saúde brasileira, conectando 
Tecnologia à Saúde, Segurança à Inovação, Design à Eficiência.Contamos com uma equipe especializada e uma 
rede de representantes que abrange todo o território brasileiro, além de dividir a missão de cuidar de tantos 
corações com uma grande parceira, que hoje faz parte do time Micromed, a empresa OMRON Healthcare.

MICROVAL SAS
Localização / Location: F196d 
Tel: 4 77 35 03 06 - Site: www.microval.fr - França
Descrição: Desenvolve produtos inovadores, relevantes e patenteados para: hérnia inguinal/umbilical, ruptura 
de ventre, incontinência urinária, prolapso e instrumentações associadas, sutura, cola cirúrgica para dissecção 
aórtica. Todos os nossos produtos são certificados ISO 13485 e nossos dispositivos são marcados CE. Além disso, 
nosso departamento de P&D atua com profissionalismo e experiência para atender a todas suas necessidades.

MID
Localização / Location: F200b -
Tel: 33478174804 - Site: www.mid-med.com/en - França
Descrição: Projeta e fabrica dispositivos médicos para cirurgia bariátrica e fechamento de feridas cirúrgicas. 
MIDSLEEVE TM - MIDCAL TM - MIDBANDTM - MIDSOND e MID-TUBE TM são projetados para calibração 
gástrica durante a cirurgia bariátrica. MID-SEW TM: é projetado para realizar sutura dinâmica para 
fechamento de feridas por dermo-tração.

MILCLEAN
Localização / Location: G100 
Tel: 5512 3625-2200 - Site: www.milclean.com.br - Brasil
Descrição: O Grupo Milclean abrange as área de: limpeza profissional, produtos e equipamentos de 
higienização, facility services e comercialização da marca própria. Nossa sólida presença de 20 anos no 
mercado, aliada à uma constante busca por inovação faz com que nosso propósito seja sempre oferecer a 
melhor solução para você e para a sua empresa. 

MILMEDIC
Localização / Location: C107 
Tel: 5511 9 9996-2238 - Site: www.milmedic.com.br - Brasil
Descrição: O Ecossistema de saúde Milmedic apresenta um modelo de negócio disruptivo: por um lado cria 
um ambiente sustentável para empresas oferecerem seus produtos e serviços de maneira compartilhada, 
por outro, oferece às instituições um portfólio de soluções complemetares que podem ser customizadas de 
maneira a atender com precisão suas necessidades.

MINDRAY
Localização / Location: D11 
Tel: 55 8008789911 - Site: www.mindray.com/pt - Brasil
Description: Founded in 1991, Mindray is one of the leading global providers of medical devices and solutions. Firmly 
committed to our mission of “advance medical technologies to make healthcare more accessible”, we are dedicated 
to innovation in the fields of Patient Monitoring & Life Support, In-Vitro Diagnostics, and Medical Imaging System.
Mindray possesses a sound global R&D, marketing and service network. Inspired by the needs of our customers, 
we adopt advanced technologies and transform them into accessible innovation, bringing healthcare within reach.
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MIRACELL CO., LTD
Localização / Location: E221e 
Tel: 82 1099985643 - Site: www.miracell.co.kr - Korea

MISSNER & MISSNER LTDA.
Localização / Location: E191 
Tel: 55 08000470015 - Site: www.missner.com.br - Brasil
Descrição: Marcas: Missner / M-Tec/ Adpele / FipeleRamo de atividade: Fabricante de esparadrapo 
impermeável branco/ bege/ pele negra, esparadrapo hipoalérgico, fitas microporosa hipoalérgica branca/ 
bege/ pele negra, fita de silicone, fita transparente, fita crepe e autoclave . Além da linha de curativos para 
tratamento de feridas, alginatos de cálcio e prata, espumas com e sem borda adesiva, Hidrocoloide com 
espuma e spray barreira.

MIXTA
Localização / Location: F67 
Site: mixta.com.tr - Turquia
Descrição: Mixta, founded in 2007, is the culmination of 15 years of experience in the healthcare industry. 
We can assist you in making the best possible option for you and will be there for you every step of the 
process. Our products are distributed throughout five continents and 84 countries.Our services: • Central 
Sterilization Supply Department Units • Endoscopy Reprocess Equipment • Stainless Steel Operating Room 
Equipment • General Stainless Steel Hospital Equipment's • Morgue Equipment & Anatomy UnitsOur 
advantages are as follows: • Extensive product range • Superior quality • Outstanding customer service 
• Flexible solutions • Ongoing research and developmentMİXTA Project Design and Planning: Our project 
team offers to use our knowledge to our partners with extensive experience in the fields of CSSD & OT & 
ENDOSCOPY DEPARTMENT & MORGUE DEPARTMENT & ANATOMY DEPARTMENT & PATIENT ROOMS to best 
meet a customer's expectations while respecting budget needs in terms of size, layout configuration, type, 
and capacities in order to best meet a customer's expectations while respecting budget needs in terms of 
size, layout configuration, type, and capacities.

MOBISSOM
Localização / Location: E65 
Tel: 5511 3051-5091 - Site: mobissom.com.br - Brasil

MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA
Localização / Location: F179 
Tel: 2211 4723-4110 - Site: anatomia.mogiglass.com.br

MONTSERRAT COMERCIAL
Localização / Location: A171 
Tel: 5511 9 8460-7012 - Site: www.montserratshop.com.br - Brasil
Descrição: Empresa que a 33 anos traz produtos com preço e qualidade reconhecidos no Brasil todo.

MOUVE SPORT
Localização / Location: H170 
Tel: 5544 9 8820-9042 - www.mouvesport.com.br

MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS HOS.
Localização / Location: A50 
Tel: 5562 3588-2646 - Site: www.andradehospitalar.com.br - Brasil
Descrição: Somos a empresa Móveis Andrade, uma indústria de móveis hospitalares que surgiu em 1994, 
da visão empreendedora de seus sócios fundadores. Sempre buscamos produzir e comercializar móveis 
de alta qualidade, com tecnologia de ponta, preços competitivos e processos sustentáveis, através de um 
atendimento especializado, oferecendo satisfação e garantia.
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MR MEDICAL
Localização / Location: H175 
Tel: 5551 3276-5104 - Site: mrmedical.com.br - Brasil
Descrição: A Empresa MR Medical desenvolve suas atividades no mercado urológico e ginecológico há 
aproximadamente 10 anos.Trabalhamos com tecnologias e materiais diferenciados, que auxiliam os médicos 
urologistas em seus procedimentos.Nossa missão é atender nossos clientes, com excelência dando qualidade 
em procedimentos e venda de produtos.Nossa visão é resolver.

MOTILITYCOUNT APS
Localização / Location: E240 
Tel: 45 40603303 - Site: mct@motilitycount.com - Dinamarca

MULTILASER
Localização / Location: C182 
Tel: 5511 3809-7185 - Site: www.multilaser.com.br - Brasil

MULTIMEDICS LLP
Localização / Location: H190
Site: www.multimedicsllc.com
Description: Launched in 2009, Multimedics is a multinational firm with a base in interventional cardiology 
and cardiac care. We have devised best in the class products to alleviate human suffering and improve the 
Quality of Life. Our Manufacturing facility has world class precision instruments which strictly adheres to 
cGMP guidelines & stringent ISO 13485 – 2016 quality standards. The company has earned a great repute for 
itself and we look forward to maintain best-in-class medical devices in industry.

MULTITONE
Localização / Location: E119 
Tel: 5511 5567-4888 - Site: multitone.com.br - Brasil
Descrição: Com um amplo histórico voltado à tecnologias, a Multitone, há mais de 25 anos tem investido e 
apostado em soluções que prezam pela qualidade e satisfação das instituições. Temos um portfólio amplo 
e completo que abrange desde integração de sistemas à implantação, contando com centenas de projetos 
bem-sucedidos dentro do setor hospitalar. Nosso DNA é integração, pois temos a capacidade de entender, 
estruturar e aprimorar projetos como ninguém e isso diz muito sobre a jornada que a Multitone tem traçado.

MULTQUIMICA
Localização / Location: B99 
Tel: 5543 3371-6800 - Site: www.multquimica.com.br - Brasil
Descrição: Uma empresa 100% nacional. Presente no mercado de saneantes desde 1999, a Multquímica 
possui um parque fabril de mais de 4400 m2, laboratório próprio e assistência técnica especializada. Com a 
utilização de matérias primas de qualidade e homologadas, técnicas de fabricação avançadas, oferecemos o 
melhor em produtos eficientes e serviços para os nossos clientes. Possuímos certificação da ISO 9001:2015, 
que nos assegura padronização, controle e rastreabilidade total de nossos produtos e processos, assegurados 
pelo sistema de gestão da qualidade. Nossos produtos possuem maior eficiência, excelente custo benefício, 
rendimento e qualidade garantidos, isto significa maior economia, redução de processos e retrabalhos. Tudo 
isso para que tenhamos o menor impacto ao meio ambiente.

MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI
Localização / Location: J11 
Tel: 5516 3234-1291 - Site: www.mundirepresentacoes.com.br - Brasil
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MUROPLAS S.A
Localização / Location: E200 
Tel: 351 229 865440 - Site: www.muroplas.pt
Descrição: Muroplás - Indústria de Plásticos, S.A. is a reference in the development of solutions in plastic 
components for the medical sector. We work based on a philosophy of strong partnership with our 
customers, presenting integrated solutions from product design and development, to mold production and 
precision plastic injection of the final component or product. We are focused on ensuring the best quality 
standard solutions that meet the needs of our customers and the market. We adopt a corporate philosophy 
oriented to innovation and continuous improvement at various levels: product, process, organizational and 
marketing. The quality management system has been certified according to the NP EN ISO 9001 standard 
since 2000. Muroplás is also ISO 13485 certified. We offer a wide range of components for medical and 
hospital devices, particularly for infusion and hemodialysis systems. Our catalog is constantly improving, 
related with company research and development and strategic commitment by filing in our client’s distinct 
needs. You can consult and download our product catalog at www.muroplas.pt . 

MV
Localização / Location: E100 
Tel: 5581 3972-7000 - Site: mv.com.br - Brasil
Descrição: Norteada pela missão de tornar a Saúde mais eficiente por meio do conhecimento de gestão e 
tecnologia contribuindo para uma sociedade saudável, a https://mv.com.br/MV o ferece há mais de 30 anos 
soluções para hospitais, clínicas, operadoras de planos de Saúde, centros de medicina diagnóstica e redes de 
Saúde pública e privada. Líder nacional em desenvolvimento de softwares de gestão para a Saúde, a empresa 
construiu um legado no sistema brasileiro. São cerca de 2 mil instituições utilizando as soluções MV para 
oferecer eficiência, agilidade, precisão e segurança na prestação de serviços na Saúde. E esse número cresce 
a cada ano, sobretudo, com a expansão da atuação na América Latina e os reconhecimentos internacionais 
da qualidade das soluções MV. O melhor Prontuário Eletrônico da América Latina Reconhecido pelo KLAS, 
instituto norte-americano de pesquisa e insights, como o melhor prontuário eletrônico da América Latina por 
seis vezes consecutivas (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021), a solução possibilita a análise estatística dos 
dados clínicos e garante a legibilidade total das informações. MV no mundo Com 10 escritórios distribuídos 
em diversas regiões do Brasil - Belo Horizonte, Brasília, Cascavel, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Teresópolis e Vitória, a MV atende clientes em 10 países da América Latina e África – 
Angola, Argentina, Brasil, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai.

NEOLASER
Localização / Location: H150 
Tel: 5521 3577-4546 - Site: www.pilarmedical.com.br - Brasil
Descrição: Pilar Medical é uma empresa brasileira, especializada na distribuição de dispositivos médicos, 
para cirurgias de coluna e craniomaxilofacial. Representante exclusivo da NEO Laser no Brasil.

NEOMED
Localização / Location: D106 
Tel: 5548 9 9115-8073 - Site: neomed.com.br - Brasil
Descrição: Somos um ecossistema de soluções digitais em saúde para reduzir a mortalidade cardiovascular.
Unimos o melhor da tecnologia à medicina de ponta para atuar na prevenção, diagnóstico, apoio à conduta 
médica e tratamento de doenças cardiovasculares.

NEOS
Localização / Location: E91 
Tel: 5531 3789-8600 - Site: www.neos.ind.br - Brasil
Descrição: A Néos é uma empresa brasileira especializada em engenharia clínica, que desenvolve e fabrica 
analisadores e simuladores para ensaios em equipamentos médicos. 
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NEOVERO SISTEMAS
Localização / Location: D111 
Tel: 5511 4210-0561 - Site: www.neovero.com - Brasil
Descrição: https://www.neovero.com/engenharia-clinica-e-hospitalar/Software Neovero para Engenharía 
Clínica e Manutenção Hospitalar ; software-de-manutecao-predial-geral-e-infraestruturaSoftware Neovero 
para Manutenção Predial e Infraestrutura. Shttps://www.neovero.com/software-de-assistencia-tecnica-
manutencao-e-pos-vendaoftware Neovero para Assistências Técnicas e Serviços de Pós-venda.

NEXXTO
Localização / Location: C99 
Tel: 5511 2361-5198 - Site: nexxto.com - Brasil 
Descrição: A Nexxto é uma solução para profissionais de saúde criada por pessoas que são apaixonadas em 
tornar os serviços do setor mais baratos e inclusivos. Ajudamos empresas a transformar processos, por meio 
de tecnologia de ponta, serviço consultivo e atendimento humanizado.

N-FINDERS COMPANY LIMITED
Localização / Location: H149 - Coreia do Sul

NIAZI CHOHFI
Localização / Location: H109
Tel: 5511 3385-2700 - Site: www.niazi.com.br - Brasil
Descrição: Enxoval para e soluções hospitais e clínicas.

NIHON KOHDEN
Localização / Location: E48
Tel: 5511 3044-1700 - Site: br.nihonkohden.com - Brasil
Descrição: A Nihon Kohden foi pioneira em diversas outras soluções mundialmente conhecidas, como a 
tecnologia de oximetria de pulso (SpO2), a criação do conceito de monitor multiparamétrico, o primeiro 
desfibrilador operado à bateria e, recentemente, a ferramenta de débito cardíaco contínuo não invasivo 
(esCCO), firmando desde estão o foco da empresa em tecnologia em saúde. Hoje a Nihon Kohden é 
reconhecida mundialmente e comercializa equipamentos médicos nas linhas de monitorização, cardiologia, 
ventilação mecânica, neurologia e diagnóstico in vitro.

NILKO
Localização / Location: F70 
Tel: 5541 3661-2200 - Site: www.nilko.com.br - Brasil
Descrição: A Nilko está há mais de 41 anos no mercado, como líder na fabricação de Armários Multiuso, 
Guarda-Volumes em Aço e Plástico, atendendo aos mais diversos segmentos, como hospitais, indústrias, 
escolas, academias, entre outros.

NILO SAÚDE
Localização / Location: E98e 
Site: www.nilosaude.com.br - Brasil
Descrição: A Nilo Saúde é uma healthtech especializada na oferta de software para gestão de relacionamento 
e cuidado ao paciente. A Nilo é a primeira plataforma SaaS para gestão de saúde do país, que permite às 
empresas da área atendimento digital e de forma simplificada. Com atuação no segmento B2B, atendendo a 
Operadoras, Seguradoras, Autogestões, Corretoras, Hospitais e Clínicas, a Nilo oferece ainda o serviço de um 
time de cuidado para o atendimento dos pacientes. https://www.nilosaude.com.br.
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NINGBO DAVID MEDICAL DEVICE CO., LTD
Localização / Location: A60
Tel: 86 57487491013 - Site: www.nbdavid.com - China
Description: Ningbo David Medical Device Co., Ltd. was founded in 1992, which is a national high-tech 
enterprise integrating independent research & development, production & sales. It is one of the listed 
companies in the domestic medical equipment industry for infant care that successfully landed on the 
Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market (stock code: 300314).David Medical is committed 
to providing professional solutions and medical equipment, mainly including NICU solutions, perinatal 
solutions, neonatal transfer solutions, neonatal jaundice treatment equipment, neonatal monitoring 
equipment, and neonatal respiratory equipment, etc. Medical institutions in more than one hundred 
countries and regions are enjoying David's medical technology, products and services.In the past 30 years 
since its establishment, David Medical has built a high-level independent R&D team, constantly catching 
up with the world's advanced level. The company’s products have independent intellectual property 
rights, have passed the ISO9000 international quality management system certification, and have obtained 
CE, FDA and other qualifications. The "David" brand has been deeply rooted in the hearts of users.In the 
future, the company will adhere to the enterprise creed of the founder, Mr. Chen Yunqin, “Never try to 
earn the short-term interest by sacrificing the long-term development.” The company will continue to 
innovate with a rigorous, efficient and solid style to ensure that the goal of becoming the world’s leading 
professional manufacturer of infant care products can be achieved.

NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO
Localização / Location: C221 
Tel: 86 57487739070 - Site: www.china-greetmed.com - China
Description: Greetmed Medical es un fabricante profesional de dispositivos médicos y uno de los mayores 
proveedores de productos médicos de China. Nuestra empresa está situada en Ningbo, que es la mayor 
ciudad portuaria de China, y muy cerca de Shanghai. Nuestros principales productos son los tubos y catéteres 
médicos desechables, incluyendo la máscara de oxígeno, el nebulizador, los catéteres de Foley y todo tipo 
de consumibles médicos.

NINSAÚDE APOLO
Localização / Location: E98a Site: www.apolo.app 
Descrição: Somos uma empresa especialista em tecnologia da informação para o mercado de saúde.Criamos 
o Ninsaúde Apolo para ajudar profissionais de saúde a cuidar melhor, tanto dos seus pacientes, quanto dos 
seus negócios.Desenvolvemos ferramentas de agendamento, atendimento e administração, que reúnem em 
um só lugar, todas as informações necessárias para o melhor gerenciamento da sua clínica. 

NIPPON CHEMICAL
Localização / Location: G96 
Tel: 5519 3885-7927 - Site: nipponchemical.com.br - Brasil
Descrição: A Nippon Chemical é uma Empresa 100% Brasileira e orgulha-se disso. Desde 1990 no Mercado 
de Higienização profissional conta com uma completa linha de produtos para todas as necessidades de 
Higienização. Atuando nos mais exigentes segmentos a Nippon Chemical atende todas as expectativas e 
exigências normativas de hospitais, cozinhas industriais, indústria de alimentos, frigoríficos e muitos outros 
onde a qualidade Nippon Chemical sempre está presente.

NORA ALIMENTOS
Localização / Location: H89 
Tel: 5511 3642-3442 - Site: noraalimentos.com.br - Brasil
Descrição: Empresa preparadora de refeições coletivas especializada no atendimento de hospitais. 
(12) 3642.3633 - (12) 3642.3442.
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NOVA BIOMEDICAL BRASIL
Localização / Location: D148 
Tel: 5531 3360-2500 - Site: www.novabiomedical.com - Descrição: Brasil. Líder mundial em testes para 
cuidados críticos e point-of-care. A world leader in critical care and point-of-care testing.

NOVA MEDTEC CIRÚRGICA.
Localização / Location: E203 
Tel: 5511 5904-9305 - Site: www.novamedtec.com.br - Brasil
Descrição: Fundada em 1990, a Nova Medtec nasceu da necessidade de atender clientes que exigiam bom 
atendimento, variedade de produtos e o melhor preço na cidade de São Paulo. Na Rua Borges Lagoa, 580, 
surge, então, a Nova Medtec como um centro varejista focado em produtos, mix e atendimento. Cobrindo 
todas as categorias relativas à Ortopedia, Fisioterapia, Cirúrgicos, Bem-estar, Reabilitação, vascular, 
Adaptação, entre outros. Trabalhamos para que nossos clientes tenham a melhor experiência nas nossas 
lojas, seja por meio dos produtos ou pela solução que oferecemos. Conveniência é com a Nova Medtec. Tudo 
é preparado e organizado para você encontrar facilmente o que procura, e o melhor: a qualquer hora e no 
lugar que preferir. Estamos presentes em diversos bairros e cidades para facilitar a vida dos nossos clientes.

NOXTEC
Localização / Location: E93 
Tel: 5581 9 9440-7166 - Site: noxtec.com.br - Brasil
Descrição: Estabelecida no Porto Digital do Recife, um dos maiores polos de desenvolvimento em 
tecnologias da América Latina, a NOXTEC atua como provedora de diversas soluções com foco na área 
de saúde.Atuamos como uma Venture Capital, investindo em desenvolvimento e fornecimento de 
tecnologias de ponta.Detemos um portfólio que atende desde hospitais, operadoras de planos de saúde, 
redes públicas de saúde, clínicas, até tecnologias em telemedicina, prontuário eletrônico, barramento de 
serviços e interoperabilidade, dentre outras soluções. 

NSF BRASIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ANÁLISE E CERTIFICAÇÃO LTDA.
Localização / Location: D128 
Tel: 55115096-1580 - Site: www.nsf.org - Brasil

NUREL MEDIKAL SAN VE TIC AS
Localização / Location: A136 - Turquia

NUTRABERRY
Localização / Location: F230-3 - USA

NUTRIEX HOSPITALAR
Localização / Location: D169
Tel: 5562 3272-8900 - Site: www.nutriex.com.br - Brasil 

OBER
Localização / Location: G149 
Tel: 5519 3466- 9200 - Site: www.ober.com.br - Brasil
Descrição: Fundada em 1962, na região metropolitana de Campinas no estado de São Paulo, estamos diante 
da empresa líder em não-tecidos agulhados da América do Sul. Com mais de 120.000 metros quadrados de 
área construída, a Ober é uma empresa 100% brasileira que se orgulha em fazer história.Desde a fundação, 
seus valores sócio ambientais refletem o compromisso com o Brasil e o mundo. Cerca de 35 milhões de 
garrafas PET são recicladas por mês, otimizando o uso de recursos e preservando o meio ambiente.Oferecer 
soluções tecnológicas que contribuam com a produtividade de nossos clientes é o que impulsiona nossa 
história.OBER - Tecnologia que transforma. 



PERFIL DOS EXPOSITORES EXHIBITORS PROFILE

120 |

OLIDEF MEDICAL
Localização / Location: F54 
Tel: 5516 3512-3500 - Site: www.olidef.com.br - Brasil
Descrição: A Olidef Medical é uma empresa que desenvolve, produz e comercializa equipamentos médico-
hospitalares e neonatologia dedicados à hospitais e clínicas, com alta tecnologia que destaca os nossos 
produtos no cenário nacional e internacional, sendo comercializados para mais de 50 países.A empresa 
tem seu sistema da qualidade certificado pelas Boas Práticas de Fabricação (ANVISA) e pela ISO 13485. Os 
produtos da linha neonatal são certificados pelo INMETRO e Marca CE (Conformidade Europeia) e todos 
possuem registro na ANVISA (Ministério da Saúde).A Linha Neonatal possui equipamentos que foram 
desenvolvidos para proporcionar o conforto térmico ideal para bebês prematuros e recém-nascidos de 
risco, oferecendo condições ambientais propícias aos que apresentam dificuldades nos primeiros dias de 
vida. Compõem a linha neonatal:– incubadoras para recém-nascidos;– berços aquecidos;– berços sem 
aquecimento;– fototerapias;– bilirrubinômetro;– tendas;– capuz;Na linha médico-hospitalar são produzidos 
aspiradores que são indicados para uso médico em centros cirúrgicos para drenagem de sangue e secreções 
ou em consultórios odontológicos para sucção de sangue e saliva, além de compressores para nebulização 
que são utilizados para inalação de medicamentos e soros. Ambos são certificados pelo INMETRO e possuem 
registro na ANVISA (Ministério da Saúde). A linha conta também com o com carros de emergência para uso 
hospitalar e com os monitores multiparamétricos Logicare, ideais para os diversos ambientes hospitalares, 
oferecendo interface intuitiva, confiabilidade nos parâmetros monitorados e ótima relação custo-benefício.
Desenvolvido para pacientes adultos, pediátricos e neonatais em unidades de cuidados intensivos, pronto 
atendimento, centros cirúrgicos e em todos os ambientes onde a monitoração de parâmetros vitais é 
necessária. Compõe a linha médico-hospitalar:– aspiradores cirúrgicos;– compressores para nebulização;– 
monitores multiparamétricos Logicare– carros de emergência.

OLSEN S.A
Localização / Location: C69 
Tel: 5548 2106-6000 - Site: www.olsen.odo.br - Brasil
Descrição: Fabricante de equipamentos odontológicos, médicos e veterinários. Há mais de 40 anos 
consolidada no Brasil, a Olsen desbrava novos territórios e já está presente em mais de 100 países. 

ONA
Localização / Location: J10 
Tel: 5511 3121-3232 - Site: www.ona.org.br - Brasil 
Descrição: A Organização Nacional de Acreditação (ONA) é responsável pelo desenvolvimento e gestão dos 
padrões brasileiros de qualidade e segurança em saúde. Desde 1999, a ONA trabalha para que as instituições 
de saúde no Brasil adotem práticas de gestão e assistenciais que levem à melhoria do cuidado para o paciente. 

ONB MEDICAL MATERIAIS MÉDICOS LTDA
Localização / Location: E183
Tel: 5511 4994-5599 - Brasil
Descrição: A ONB Medical iniciou suas atividades em junho de 2015, sendo sua principal atividade o comércio 
atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratório.

ONCARE GMBH
Localização / Location: E210-2 - Alemanha
Descrição: A myoncare é uma plataforma aberta interdisciplinar, intersetorial e internacional de medicina 
colaborativa e aprendizado federado. Gerenciando todas as doenças do paciente, ela dá os dados certos para 
que os profissionais melhorem o resultado do tratamento, aprimorando produtos/medicamentos para que 
toda a equipe saiba o que pode ser melhorado.
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OPTIKA
Localização / Location: E181 
Tel: 5511 2856-5858 - Site: www.optikasp.com.br - Brasil
Descrição: Fundada em 2001, a Optika é uma empresa brasileira especializada no fornecimento de 
equipamentos, produtos e soluções com a mais alta tecnologia em neurocirurgia, coluna, ortopedia, 
tratamento para alívio da dor, artroscopia e cardiovascular. Somos master distribuidores no Brasil e nosso 
principal objetivo é promover produtos reconhecidos por sua alta qualidade e desempenho, mantendo a 
visão de parceria no cuidado com a distribuição, imagem, conceito, venda e educação contínua. Garantimos 
o sucesso dos nossos produtos através de um atendimento profissional e competente.

OPUSPAC
Localização / Location: E58
Tel: 5519 3878-1036 - Site: www.opuspac.com/br - Brasil
Descrição: No ano de 2008 desenvolvemos uma máquina para automatizar o processo de unidose e 
começamos do zero.Hoje, somos a maior empresa da América Latina fabricante de tecnologia de Automação 
para farmácia e logística hospitalar. Com máquinas de unitarização, equipamentos e Embalagens/Insumos. 
Presente em 750 hospitais em 21 países #SomosOpuspac.

ORANTECH INC.- MEDTEN
Localização / Location: H205 
Tel: 5519 4993-20386 - Site: www.orantech.com - USA
Description: Distributor and local business partner wanted!Local inventory Local service Local support . 
Orantech is the leading manufacturer of medical patient monitor supplies in the world. We are a group of 
experts with more than 20 years' experience that have come together to provide the most comprehensive 
medical supplies business solution. Our facilities house the industry's top equipment used for research, 
product development, lab testing and production. We are proudly certified and meet all the international 
standards for manufacturing and quality assurance including TUV ISO 13485:2016. Our manufacturing facility 
is FDA registered, has 510K clearance as well as all corresponding CE certificates.

ORTHO PAUHER
Localização / Location: E120 
Tel: 5581 3040-9090 - Site: www.orthopauher.com - Brasil
Descrição: Fundada em 1995, a Ortho Pauher possui 26 anos de liderança, de sucesso e conquistas. Pioneira na 
fabricação de produtos ortopédicos de Silicone e Gel Polímero, sempre se destacou pela qualidade e tecnologia 
aplicada nos seus produtos. Pode-se destacar primeiramente a qualidade da matéria-prima que é formulada em 
laboratório próprio, pois tal combinação exclusiva compreende apenas o uso de substâncias com altíssimo grau 
de pureza. Por isso, consta em todas as embalagens dos produtos Siligel a composição Q.S.P. 100% Silicone? que é 
a garantia de adquirir um produto não alérgico e composto com o mais puro silicone; sem adição de catalizadores 
que podem ser nocivos à saúde. A preocupação e o respeito à anatomia dos pés e outras partes do corpo, fazem 
dos produtos Ortho Pauher o suporte ideal para processos de reabilitação ou mesmo conforto. Tais verificações 
são resultados da realização de estudos e testes em nosso laboratório que abrangem, não apenas os produtos 
ortopédicos, como igualmente toda a linha de podologia. A busca incessante para atingir um produto ideal 
e único culminou com o Registro da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e ainda num dos mais 
criteriosos registros mundiais que é o FDA (Food and Drug Administration) e CE (Conformidade Europeia). Tais 
registros e certificações de qualidade respaldaram a Ortho Pauher na abertura de sedes próprias internacionais e 
presença em mais de quarenta e cinco países pelo mundo, tornando-a líder mundial em produtos ortopédicos e 
podológicos de silicone. O que iniciou a mais de uma década como uma fábrica de produtos para conforto dos pés, 
após muito trabalho e dedicação tomou outras dimensões, tornando-se referência de tendência de tecnologia 
no processamento de Elastômeros para cuidados com o corpo e muito especialmente do sistema osteoarticular. 

ORTOBIO
Localização / Location: D129 - Brasil
Tel: 5544 3269 5045
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ORTOMEDIC
Localização / Location: B159 
Tel: 5511 4123-9711 - Site: www.ortomedic.com.br - Brasil
Descrição: A Ortomedic é especializada em soluções para ortopedia e coluna, é uma empresa focada na 
distribuição de implantes ortopédicos, tendo como meta prover o mercado com soluções eficazes que 
garantam o mais alto nível de qualidade e bem-estar a seus clientes.

ORTOMEDICAL
Localização / Location: H161 
Tel: 5548 9 9905-6036 - www.ortomedicalbrasil.com - Brasil.
Descrição: A OrtoMedical Brasil é uma comercial importadora e distribuidora de produtos e equipamentos 
médico hospitalares. Desde a sua fundação em 2008, buscamos atender a crescente demanda do mercado, 
oferecendo as melhores soluções em produtos médico hospitalares, do mundo para o Brasil. Site: 

ORTUS MEDI-TECH CO., LTD
Localização / Location: C225 - 
Site: www.ortusmed.com - China

OSANG HEALTHCARE. CO.LTD .
Localização / Location: E-211a / E-211b 
Tel: 031-750-0340(100) - Site: www.osanghc.com - Korea

ÓSSEA TECHNOLOGY.
Localização / Location: F180 
Tel: 5519 3246-2622 - Site: www.ossea.com.br - Brasil
Descrição: Empresa fabricante de Dispositivos Médicos Especialista em Coluna Vertebral (Implantes e Instrumentais).

OSTEOMED IMPLANTES
Localização / Location: D 129 
Tel: 5519 3522-3064 - Site: www.osteomedimplantes.com - Brasil.
Descrição: Fundada em 1995, a OSTEOMED é uma empresa genuinamente brasileira, especializada na 
fabricação de produtos para a saúde com foco na segurança e eficácia, da concepção à finalidade, buscando 
garantir a melhoria na qualidade de vida dos pacientes. Nossa equipe de colaboradores é treinada e 
capacitada constantemente, sendo formada por especialistas, mestres e doutores, nas mais diversas áreas, 
buscando a melhoria contínua de nossos produtos e processos, através do intercâmbio técnico-científico 
com Médicos Cirurgiões e renomadas Universidades.O fluxo produtivo é monitorado e controlado através 
de rigoroso Sistema de Gestão, que garante a rastreabilidade de todos os produtos; desde o recebimento da 
matéria-prima à recuperação pós-operatória do paciente. A matéria-prima é inspecionada e analisada em 
sua totalidade, garantindo o cumprimento das normativas de referência internacionais.Sempre investindo 
em inovação e tecnologia, a injeção de polímeros termoplásticos de alto desempenho (PEEK) é realizada em 
sala limpa, padrão ISO classe 5, segundo a ISO 14644, faz parte do nosso diferencial competitivo.

OTTOBOCK
Localização / Location: F141 
Tel: 5519 3729-3524 - Site: www.ottobock.com.br - Brasil.
Descrição: O nome Ottobock é sinônimo de produtos e serviços de tecnologia médica de alta qualidade e 
tecnologicamente destacados. O objetivo de ajudar a restaurar a mobilidade das pessoas com deficiência e 
proteger a mobilidade que elas têm está por trás de cada um dos produtos da empresa. A convicção de que 
a qualidade de vida está intimamente ligada a um máximo de liberdade e independência individual é um 
conceito-chave que tem sido uma grande influência ao longo dos mais de 100 anos de história da empresa, 
e orienta o desenvolvimento de novos produtos de maneira focada. A Ottobock possui presença global que 
permite estar próxima de seus clientes. Com as quatro áreas de negócios de próteses, órteses, mobilidade 
humana (cadeiras de rodas manuais e motorizadas e produtos de reabilitação) e Medical Care, a empresa 
está idealmente posicionada e capaz de oferecer a seus clientes uma gama de produtos tão ampla, que é 
quase incomparável - soluções perfeitamente harmonizadas e serviços extensivos.
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OXYMED LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
Localização / Location: I38 
Tel: 5511 5012-3799 - Site: www.oxymed.com.br - Brasil.
Descrição: Atuando há mais de 30 anos no segmento de locação de equipamentos médicos e hospitalares, a 
OXYMED tem garantido através de um Sistema de Gestão de Qualidade em conformidade com as legislações 
vigentes ao setor, a melhoria constante de seus processos, propiciando aos seus clientes: tecnologia de ponta 
aliada a um atendimento ágil e seguro. Nosso compromisso é prestar serviços de forma eficaz às instituições 
de saúde, primando pela segurança e a qualidade do atendimento ao paciente.

OXYSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Localização / Location: H18 
Tel: 5511 2145-2600 - Site: www.oxysystem.com.br - Brasil.
Descrição: Maior empresa Brasileira de LOCAÇÃO de equipamentos Hospitalares</u>, tais como Respiradores, 
Monitores Cardiacos, Cardioversores, Aparelho de Alto Fluxo, Aparelho de Anestesia, Central de Monitor, 
Ventiladores, Bomba de Infusão, Incubadoras, Berço Aquecido, Foto Terapia, Locação de Leitos para UTI Completos.

PALMA SISTEMAS LTDA
Localização / Location: A110 
Tel: 5551 9 8408-1357 - Site: www.palmasistemas.com.br - Brasil.
Descrição: A Palma Sistemas desenvolve soluções para hospitais usando técnicas de Lean Healthcare 
e conceitos e ferramentas de internet da coisas. Nosso foco é melhorar a experiência dos pacientes, dos 
colaboradores e o resultado dos hospitais. 

PANAMEDICAL SISTEMAS
Localização / Location: I30 
Tel: 5511 2344-1900 - Site: www.panamedical.com.br/ - Brasil.
Descrição: Há 30 anos no mercado, a Panamedical Sistemas tem a satisfação de fornecer equipamentos de 
altíssima qualidade para hospitais, clinicas e médicos. Como importadores exclusivos de marcas japonesas 
como NSK, Mizuho, Feather, Toitu e Mityvac, procuramos sempre acompanhar as tendências tecnológicas, 
assim como, manter atualizados os dispositivos que irão possibilitar maior precisão em exames clínicos e 
procedimentos operatórios.Atendendo em especial as áreas de neurocirurgia, gineco-obstetrícia e auxílio 
à mobilidade somos reconhecidos por trabalhar com os produtos: Sistema para Microcirurgia Primado 2 
(drill e craniótomo), Clipes de Aneurisma Sugita, Instrumentais Mizuho, Detectores Fetais Toitu, bem como 
Pranchas de Transferência Ez-Go. 

PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA
Localização / Location: B47 
Tel: 5511 3289-4600 - Site: www.panmedica.com.br - Brasil.
Descrição: Fundada em 1987, a Panmedica fornece tecnologias inovadoras para o setor médico-hospitalar. 
Nossa equipe de vendas possui vasta experiência no ramo e é altamente qualificada para orientar, 
demonstrar e solucionar qualquer dúvida ou questão técnica relativa aos nossos produtos. Nossos técnicos 
estão capacitados a acompanhar e orientar o uso de nossos produtos durante procedimentos de alta 
complexidade, seja em locação, demonstração ou treinamento. Uma diretoria presente participa ativamente 
do dia a dia da empresa, sempre atenta à satisfação de seus clientes e colaboradores.

PASSARINI GROUP
Localização / Location: C198 
Tel: 5516 3421-8488 - Site: www.passarini.com.br - Brasil.
Descrição: A Passarini Group auxilia empresas em todas as etapas de sua regularização, oferecendo total suporte 
e acompanhamento das fases iniciais até atingir o patamar de estar pronta para atuação comercial.Oferecemos 
uma gama de serviços regulatórios, e caso seu empreendimento tenha uma demanda internacional estamos 
preparados para te oferecer soluções objetivas para transpor a barreira regulatória de vários países que já atuamos 
e que são nossos principais mercados como Colômbia, Equador, Peru, https://rapassarini.com.br/mexico/" target="_
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blankMéxico, https://rapassarini.com.br/estados-unidos/" target="_blankEUA e https://rapassarini.com.br/
uniao-europeia/" target="_blankComunidade Europeia. A nossa consultoria em assuntos regulatórios coloca à sua 
disposição uma equipe qualificada e experiente para elaborar o processo de regularização do seu produto e da sua 
empresa.Dispomos de conhecimento técnico e jurídico equalizado à correta interpretação das normas e exigências 
legais. Além de elaborarmos pareceres específicos sobre a interpretação correta das normas sanitárias. Nossos canais 
de comunicação permitem maior compreensão sobre os procedimentos administrativos. Garantimos a segurança 
dos documentos e informações de nossos clientes. Fale conosco através do e-mail: contato@passarini.com.br.

PCI GASES DO BRASIL
Localização / Location: D68 
Tel: 5541 3287-0581 - Site www.pcigases.com.br - Brasil.
Descrição: A PCI Gases do Brasil é especializada no desenvolvimento e fabricação de geradores de oxigênio, 
produzindo toda a linha dos equipamentos patenteados e exclusivos, que possuem um acervo de certificações 
nacionais e internacionais nos mais diversos segmentos, proporcionando autonomia, economia e controle 
do desenvolvimento sustentável aos seus clientes. A tecnologia utilizada pela PCI Gases do Brasil é a melhor 
disponível no mercado mundial. Proporciona a geração de oxigênio no local de uso, conforme a demanda, 
com a melhor eficiência energética do mercado. A tecnologia VSA torna o equipamento mais compacto e 
elimina a utilização de compressores e secadores. Tecnologia Americana, fabricação brasileira.

PERGO MEDIKAL VE ILAC SAN. A.S
Localização / Location: G80
Site: www.pergomed.com - Turquia.
Description: Pergo has been established with 40+ years of industry experience and we have been constantly 
outperforming market growth. We are sister company of Medbar; which already has a global recognition. As 
of 2022, Pergo products are actively consumed in 75+ countries.

PHARMA EXPRESS
Site: www.pharmaexpress.be/fr - França

PHARMAPLAST
Localização / Location: E194 - Egito

PHELCOM TECHNOLOGIES LTDA
Localização / Location: D150 
Tel: 5516 9 8112-1165 - Brasil

PHILIPS
Localização / Location: E11 - Site: www.philips.com.br - Brasil.
Descrição: A Philips é uma empresa de tecnologia que fornece inovação significativa à população através de 
soluções que começam desde a prevenção, diagnóstico, tratamento até cuidados em casa. O ambiente do 
cuidado não pode mais ser trabalhado em silos, com segmentos que não se conectam, porque sabemos que 
a saúde das pessoas é uma linha contínua e as instituições precisam entender como conectar todos os pontos 
do cuidado ao paciente. Com sede na Holanda, a empresa é líder em diagnóstico por imagem, terapia guiada 
por imagem, monitoramento de pacientes e informática de saúde, bem como em saúde do consumidor e 
atendimento domiciliar. Tasy Se você trabalha em um ambiente dinâmico, novos desafios surgem o tempo 
todo. A gestão em saúde precisa considerar essas mudanças e manter-se dentro das restrições orçamentárias 
e de recursos sem abrir mão do que há de melhor em tecnologia em saúde. Soluções de Monitores e 
Ventiladores para Cuidados Críticos, Gerais e Emergência Nosso portfólio de monitoramento de pacientes e 
ventilação abrange ambientes de cuidados, em todos os níveis do paciente e os requisitos clínicos através de 
ferramentas alinhada a segurança da informação.
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PHOENIX LUFERCO
Localização / Location: B29 
Tel: 5516 3324-6600 - Site: www.phoenix.ind.br - Brasil.
Descrição: Tradição significa experiência e credibilidade, atestadas pelo tempo de atuação e satisfação dos 
clientes. Modernidade significa atualização em relação às diretrizes e tendências que pautam a atividade 
industrial, sob os parâmetros criteriosos do comércio global. A Phoenix Luferco alia os dois predicados.
O sistema de gestão da qualidade da empresa é certificado pelas normas NBR ISO 9001 e NBR ISO 13485, 
que confirmam o compromisso com a eficácia de seus serviços. Os produtos estão em conformidade com as 
normas internacionais vigentes, o que tem possibilitado à Phoenix Luferco aumentar a segurança aos usuários 
no manuseio dos equipamentos e ampliar seu mercado. Em constante movimento de expansão, a companhia, 
além de comercializar e atender em todo o território nacional, exporta para mais de 20 países, espalhados por 
América do Sul, América Central, Estados Unidos, África, Ásia e Oriente Médio. A Phoenix Luferco é referência 
na fabricação de autoclaves e acessórios como cestos, suportes para cestos, e carros auxiliares para cargas e 
transporte de materiais, destinados a indústrias, laboratórios, hospitais, unidades de pronto-socorro e clínicas. 
Além disto, nos últimos anos a Phoenix Luferco estendeu seu catálogo de produtos da área da esterilização, 
limpeza e desinfecção, fabricando com excelência termodesinfectoras, lavadoras ultrassônicas e secadoras de 
traqueia. A seriedade da Phoenix Luferco tem como objetivo aliar segurança com tecnologia, proporcionando à 
área da saúde maior acesso em soluções eficientes, práticas e com o melhor custo benefício.

PILATI
Localização / Location: F130 
Tel: 5554 3291-8600 - Site: www.pilati.com.br - Brasil.
Descrição: Localizada no município de São Marcos, região da Serra Gaúcha, a Pilati Móveis dedica-se 
à produção de estrados e camas anatômicas e motorizadas, levando aos seus clientes produtos da mais 
alta tecnologia para o conforto. Aqui você encontra Camas Articuladas, Camas Anatômicas e ergonômicas, 
colchões de látex e também os modernos estrados Articulados Pilati.Fundada em 1986 por Sergio Pilati, a 
empresa iniciou sua trajetória fabricando camas tubulares. O mercado foi se transformando e a Pilati não 
se acomodou. Ao longo do tempo, sempre tentou acompanhar as necessidades dos seus consumidores. 
Em 1994, a Pilati lançou seu primeiro estrado multilaminado. De lá para cá, a empresa aperfeiçoou ainda 
mais seus produtos, consolidando-se no mercado com produtos que proporcionam conforto, durabilidade e 
beleza.A experiência de mais de 20 anos dedicados ao setor garante o know how na produção de estrados 
com o máximo de conforto, usando tecnologia de ponta e design ergonômico, exportados para vários países 
do mundo.Com uma área industrial de 6.000 metros quadrados e cerca de 70 colaboradores, a Pilati é 
sinônimo de inovação e qualidade. Seus estrados podem ser adaptados aos mais variados estilos de camas. 
Seus conjuntos de cama e estrado possuem design exclusivo, compondo ambientes modernos e versáteis. 
A tecnologia do conforto Pilati vai além do sono. Transforma hábitos e melhora a qualidade de vida das 
pessoas. Quem usa Pilati, dorme muito mais tranqüilo.

PISOTECH
Localização / Location: G101 
Tel: 5551 3084-0007 - Site: www.pisotech.com.br - Brasil

PIXEON
Localização / Location: D109 
Tel: 5511 2146-1300 - Site: www.pixeon.com - Brasil
Descrição: Acreditamos no poder da tecnologia de transformar a saúde para melhor, e trabalhamos todos 
os dias para tornar mais fácil a vida de quem trabalha nesta área. Felizmente, não estamos sozinhos. Nosso 
caminho é trilhado por quase 400 colaboradores, 2 mil clientes, e dois grandes fundos de investimento 
(Riverwood Capital e Oria Capital). Temos soluções especiais para Hospitais, Clínicas e Centros Médicos, 
Laboratórios, Centro de Diagnóstico por Imagem e Consultórios.
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PLANISA - PLANEJ. E ORG. DE INST. DE SAÚDE
Localização / Location: E109
Tel: 5511 3171-2180 - site: www.planisa.com.br/site - Brasil
Descrição: Planisa – Líder em Gestão de Resultados. A Planisa chega aos 33 anos como a parceira ideal para 
as organizações de saúde, hospitais, clínicas e serviços de diagnósticos, que buscam otimizar seus resultados 
financeiros. Nossa história tem sido marcada por vitoriosas experiências que nos qualificam para prosseguir, 
promovendo a melhoria contínua da produtividade para as organizações hospitalares, clínicas e serviços de 
diagnósticos, em todo o Brasil e no exterior.Os produtos de consultoria e as estratégias utilizadas na prestação 
dos nossos serviços promovem o desenvolvimento das competências internas e melhoria da performance dos 
resultados dos nossos clientes.Ao longo dos anos, nos estabelecemos como referência em consultoria para o 
segmento da saúde, decorrente de uma trajetória percorrida com integridade, responsabilidade e inovação.

PLUGINBOT TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Localização / Location: Arena Facilities 
Tel: 5511 3044-1056 - Site: www.pluginbot.ai - Brasil

PLUSCARE HEALTHCARE
Localização / Location: G192 
Tel: 5551 9 3261-6749 - Site: www.pluscareamerica.com - Perú
Description: We are PlusCare, manufacturers of medical and industrial products with more than 10 years in 
the market, we produce masks, mob-caps, shoe covers, gowns, gloves and more.

POLYBOND INDIA PVT LTD.
Localização / Location: H191 
Tel: 91 2138679351 - Site: www.eversuremedical.com - India
Description: Polybond India Pvt Ltd is a leading manufacturer of disposable medical devices from India.
Our production facility is located in Pune city of India, which includes state of the art injection moulding, 
extrusion, class 10000 clean room assembly, ETO sterilization and automated packaging.Our products are 
manufactured using the highest technical standards while striving for continuous development with care for 
environment. Our plant and product are certified with ISO 9001-2015, ISO 13485-2016, CE, GMP.Our brand 
promises innovation, quality and guarantees you the best comfort and care. Quality and safety are built 
into the product throughout the manufacturing process.EVERSURE product line includes various disposable 
medical devices for Infusion Therapy, Anesthesia, Gastroenterology, Urology, Surgery & Wound Drainage, 
Central Venous Access Catheters and much more.

POLY MEDICURE LTD. - POLYMED 
Localização / Location: A-130 - India

PORTAL DO MÉDICO.
Localização / Location: A110 
Tel: 0800 7288423 - Site: www.portaldomedico.com - Brasil.
Descrição: O Portal do Médico é o maior marketplace de produtos médicos e equipamentos médicos da 
américa latina.Uma plataforma completa e segura que aproxima milhões de compradores B2B2C a milhares 
de vendedores de todo o país. Oferecendo a maior diversidade de produtos das melhores marcas, melhores 
preços e opções de frete em um único lugar. Através de uma solução automática e personalizada que facilita 
desde a cotação de seus produtos, qualificação de fornecedores, fretes, pagamentos até a entrega.Uma 
solução incrível e sem custo para fornecedores aumentarem seu faturamento através do nosso canal de 
vendas e divulgar sua marca para milhões de clientes em todo o Brasil.

PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Localização / Location: G-108 - Brasil 
Tel.:62-33733065 - Site: https://portalindustriahospitalar.com.br
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POWER PACKER.
Localização / Location: B63 
Tel: 5511 4092-7200 - Site: www.turotest.com.br - Brasil
Descrição: Bombas, cilindros e kits de reparo.

PREMIUM SERVIÇOS MEDICOS A PREMIUM.
Localização / Location: K30 
Tel: 5511 3228-8303 - Site: www.premiumservicosmedicos.com.br -
Descrição: Serviços Médicos é uma empresa especializada na locação de ambulâncias para Feiras e Eventos 
Corporativos em geral.

PRINT PRESS SOLUÇÕES
Localização / Location: B99 
Tel: 5544 3029-3007 - Site: www.printpresssolucoes.com.br - Brasil
Descrição: A PRINT PRESS SOLUÇÕES está localizada desde 2005 na cidade de Maringá-PR. O respeito aos 
nossos clientes é nosso maior valor, propondo soluções que venham atender à demanda de pulseiras e 
etiquetas, planejando redução de custos com equipamentos adequados para cada cliente.Qualidade nos 
produtos, agilidade no atendimento e transparência na relação com nossos clientes também são nossas 
prioridades e esclarecem mais a nossa filosofia de trabalho.

PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA.
Localização / Location: G179 
Tel: 5514 3602-2113 - Site: www.takecare.ind.br/ -
Descrição: Fabricação de produtos ortopédicos. 

PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS .
Localização / Location: I10 
Tel: 5511 5081-7190 - Site: www.prolife.com.br - Brasil
Descrição: Há 30 anos, a ProLife caminha lado a lado com profissionais da saúde de todo o Brasil. Somos uma 
fabricante e importadora de equipamentos médicos, com diversos clientes conceituados presentes em todas 
as regiões do nosso país. Nossa missão é facilitar o acesso de profissionais da saúde a produtos inovadores 
para diagnóstico e manutenção da vida. Nosso portfólio é composto por equipamentos para diversas 
especialidades, entre elas: https://prolife.com.br/anestesia/Anestesia; https://prolife.com.br/cardiologia/
Cardiologia; https://prolife.com.br/centro-cirurgico/Centro Cirúrgico; https://prolife.com.br/emergencia/
Emergência; https://prolife.com.br/uti-3/UTI.

PROMEDIUS INC
Localização / Location: E221b 
Tel: 5531 348-8709 - Site: www.promedius.ai - Korea

PROTEC
Localização / Location: C21 
Tel: 5511 3132-9899 - Site: www.protec.com.br - Brasil
Descrição: Com 30 anos de mercado, a Protec é fabricante nacional de equipamentos médico hospitalares, 
com distribuição para todo Brasil. 

PS ANESTHESIA SA
Localização / Location: D-231c 
Tel: 54 - 93512530855 - Site: www.anesthesiasa.com - Argentina
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QINGDAO ZHIXING MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD
Localização / Location: G-212d 
Site: www.zhixingmed.com/index.php - China
Description: Qingdao Zhixing Medical Equipment Co., Ltd. is a Chinese manufacturer. Adhering to the 
development concept of "Intelligent Manufacturing to Rejuvenating the State" and with the elaborated 
designing and precise manufacturing, we are committed to the research and production of high-end minimally 
invasive surgical instruments to create world-class medical devices.We have been always pursuing the better 
innovation capabilities and better technology development capacity. Aiming at the concept of "Medical-
Industrial Integration" in our research and development progress, we actively cooperating with experts in 
the fields of spine and joints, and transforming the innovative ideas summarized by their long-term clinical 
experience into new products. These efforts make it possible for us to create high-end minimally invasive 
surgical instruments with independent intellectual property rights.Our instruments are sold worldwide and 
we sincerely invite you to join us as an agent to introduce our elaborated instrument to your local market. 
Besides, we also provide OEM service to customers in need.

QUAENT - GESTÃO DA QUALIDADE
Localização / Location: C21 
Tel: 5511 3132-9899 - Site: www.protec.com.br - Brasil B99 
Tel: 5543 3025-8222 - Site: www.quaent.com.br - Brasil
Descrição: No QUAENT você encontra tudo o que precisa para gerir o setor de qualidade da sua instituição de 
saúde de forma descomplicada e eficiente.Ele foi pensado e projetado para te auxiliar a alcançar acreditações 
e certificações, mantendo altos padrões de qualidade.O mais completo Sistema de Gestão da Qualidade para 
Laboratórios de Análises Clínicas, Hospitais, Clínicas e Farmácias.

QUANTUM MEDICAL
Localização / Location: C21 
Tel: 5511 3132-9899 - Site: www.protec.com.br - Brasil F168 
Tel: 5511 4551-8900 - Site: www.quantumedical.com.br - Brasil
Descrição: Quantum Medical fornece soluções em desenvolvimento de produtos, implantes, instrumentais 
e equipamentos médicos, com distribuição em todo Brasil e na América Latina.

QUATTRO-TECH TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL.
Localização / Location: C21 
Tel: 5511 3132-9899 - Site: www.protec.com.br - Brasil C117 
Tel: 5511 2626-5130 - Site: www.modula.com - Brasil
Descrição: A QUATTRO-TECH é uma empresa especializada em tecnologia e automação logística, no qual 
distribuí no Brasil, as soluções da empresa italiana MODULA, pioneira na fabricação do Armazém Vertical 
Automático de Bandejas, bem como possui no seu portfólio outras soluções como carrosséis horizontais, 
soluções de picking e o software de gestão de armazéns MODULA WMS. Os Armazéns Automáticos MODULA 
foram desenvolvidos para otimizar a gestão do espaço, no qual é possível otimizar até 90% do espaço ocupado 
com sistemas de armazenagem convencionais, além de aumentar a produtividade, zerar o erros de separação, 
aumentando o controle e segurança sobre os produtos armazenados.Os armazéns automáticos MODULA 
permitem revolucionar a logística interna das empresas, totalmente inseridos no conceito da indústria 4.0. 

RADAR HOSPITALAR
Localização / Location: C21 
Tel: 5511 3132-9899 - Site: www.protec.com.br - Brasil A89 
Tel: 5511 3647-9171 - Site: www.radarhospitalar.com.br - Brasil
Descrição: Empresa especializada na importação e distribuição de insumos para monitoração e controle de 
Centrais de Esterilização, laboratórios e clínicas.Indicadores Químicos e Biológicos, Testes de Sujidade, Escovas 
especiais, Data LoggersSomos importadores da marca gke - Alemanha, One Life - Bélgica e Madgetech - EUA.
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RAPIDOC
Localização / Location: C-99 
Tel: 5551 8117-9709 - Site: www.rapidocbrasil.com.br - Brasil

RAPIGEN INC.
Localização / Location: E221g 
Tel: 82-31-4274677 - Site: www.rapigen-inc.com - Korea

RAYOS X DINAN
Localização / Location: E-231d 
Tel: 541145677543 - Site: www.rayosdinan.com.ar - Argentina

RC MÓVEIS
Localização / Location: G58 
Tel: 5519 2119-9000 - Site: www.rcmoveis.com.br - Brasil
Descrição: A RC Móveis Hospitalares se consolidou no mercado como a empresa que mais fez em um curto 
espaço de tempo; e hoje é reconhecida como a Maior Fábrica de Móveis Hospitalares do Brasil com uma 
planta de 10.000m² de área construída.A busca por novas tecnologias, processos mais eficazes e a qualidade 
em seus produtos em todas as suas etapas é o foco agora. O Melhor não é o bastante para a RC Móveis 
Hospitalares e pensando além, em novas fronteiras a empresa se prepara para ser Pioneira no quesito: 
Pronta Entrega, pois para a RC Móveis: O Futuro é Agora! 

RCERVELLINI
Localização / Location: E80 
Tel: 5519 2102 3515 - Site: vvv.rcpisos.com.br/obras - Brasil.
Descrição: Nós somos a RCervellini, líder nacional na distribuição de pisos e revestimentos com mais de 48 
anos de atuação no mercado. Formada por uma estrutura com mais de 37.000m² de áreas logísticas, estoques 
e escritórios, atuando em todas as regiões do Brasil com unidades localizadas em cidades estratégicas como 
Belo Horizonte, Brasília, Caxias do Sul, Campinas, Curitiba, Goiânia, Palmas, Porto Alegre e Presidente Prudente. 
equipe obras corporativas entender e atender as necessidades específicas de cada projeto. A importância 
da especificação dos produtos corretos, avaliação do escopo e principalmente de todo o contexto da obra 
para que o produto com a instalação tenha a qualidade que garantirá a durabilidade do material e serviço e, 
principalmente a satisfação do cliente. Nossa equipe atua em todo Brasil com a capacidade técnica de abranger 
todos os fatores importantes para que sua obra tenha todas as etapas cumpridas com excelência.

RDI BENDER
Localização / Location: E94 
Tel: 5511 3602-6260 - Site: www.rdibender.com.br - Brasil.
Descrição: A RDI Bender atua há 40 anos no Brasil, trazendo constantemente o que há de mais inovador no 
mercado de segurança elétrica. Fundada em 1982 pelo engenheiro Theodoro Ricardo Bender e seu filho Ricardo 
Bender, administrador de empresas, a empresa nasceu com o objetivo de introduzir no país conceitos, normas e 
dispositivos de supervisão para segurança elétrica já difundidos internacionalmente, mas à época, ainda pouco 
conhecidos em território nacional.Algum tempo depois, Flora Ilse Bender foi incorporada ao corpo diretivo da RDI, 
somando toda sua bagagem de marketing, linguagem e atenção, possibilitando um desenvolvimento ainda mais 
positivo para a empresa, que com o crescimento e a expansão para novos mercados, percebeu a necessidade 
de estabelecer relações jurídicas mais complexas com clientes e fornecedores, recebendo assim a mais recente 
sócia, Caroline Bender Rodrigues, no time.Referência no fornecimento de produtos de segurança elétrica 
preditiva, os Sistemas de Supervisão de Corrente de Fuga em esquemas TN-S, TT e IT, Dispositivos Supervisores 
da corrente Residual (DSCR) e Dispositivos Supervisores de Isolamento (DSI) da RDI Bender, por meio da alta 
confiabilidade adquirida pela qualidade existente, atuam como pilares para o sucesso da empresa, que busca 
um constante aprimoramento de seus conceitos de segurança de instalações elétricas de baixa e média tensão. 
Essa preocupação pela atenção às inovações, faz com que os engenheiros da RDI Bender estejam presentes nas 
discussões da COBEI (Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações), órgão que 
garante aos profissionais, total conhecimento das normas nacionais e internacionais do setor.
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REED SINOPHARM EXHIBITIONS CO., LTD
Estande virtual | China

REFRICORPOS 
Localização / Location: C60 
Tel: 5511 2832-8058 - Site: www.refricorpos.com.br - Brasil
Descrição: Refricorpos é uma divisão da Cozil especializada na Stand refricorpos produção de equipamentos 
para conservação e necrópsia. Produz câmaras mortuárias para conservação de corpos, mesas para 
dissecação e necrópsia, além de carros para detritos ou serviços. Site: 

PERFETTO
Localização / Location: F133 
Tel: 55 51 3041-9800 - Site: www.produtosperfetto.squarespace.com - Brasil

RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO
Localização / Location: D124 
Tel: 5532 3331-4489 - Site: www.renylab.ind.br - Brasil
Descrição: Fabricante de produtos médico-hospitalares e IVD. 

REVISTA HOSPITAIS BRASIL
Localização / Location: H63
Tel: 5511 3966- 2000 - Site: www.portalhospitaisbrasil.com.br - Brasil
Descrição: Nossos veículos promovem um relacionamento direto entre as duas pontas da cadeia produtiva: 
profissionais de saúde que exercem suas atividades em hospitais e estabelecimentos de saúde e os 
fabricantes e prestadores de serviços para esse setor, gerando conhecimento e promovendo negócios.

REVISTA LAES & HAES
Localização / Location: B176 
Tel: 5511 3082-6000 - Site: www.laes-haes.com.br - Brasil
Descrição: A revista Laes&Haes atua há mais de 40anos no mercado diagnóstico brasileiro. É pioneira, 
formadora de opinião e considerada a mídia mais importante do setor laboratorial. 

REVISTA PREFEITOS & GOVERNANTES.
Localização / Location: J13 
Tel: 5511 3715-3540 - Site: www.prefeitosegovernantes.com.br - Brasil
Descrição: A Revista Prefeitos & Governantes tem como objetivo abordar questões relacionadas à 
administração pública nas esferas Municipal, Estadual e Federal, dos poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário, tendo como foco principal temas referentes à municipalidade, pois partimos da premissa de que 
o município representada a base fundamental para o progresso do país.

REVISTA NEWSLAB
Localização / Location: B174 
Site: www.newslab.com.br - Brasil
Descrição: A Revista NewsLab é uma multiplataforma de comunicação digital integrada voltada para as áreas 
da medicina diagnóstica, laboratórios e bancos de sangue.

RG TECNOLOGY GMBH
Localização / Location: E210-6 – Alemanha
Descrição: Com mais de 30 anos de experiência, a RG é líder e pioneira em produtos de cirurgia minimamente 
invasiva. Com nossa nova tecnologia de indocianina, nós tornamos a cirurgia de câncer mais fácil e barata. 
A empresa também é especializada em artroscopia, histeroscopia, laparoscopia, laringoscopia, sinoscopia e 
urologia. A linha de produtos inclui endoscópios rígidos e flexíveis, sistemas de vídeo e endoinstrumentos.
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RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS
Localização / Location: E49 
Tel: 5516 3965-9200 - Site: www.rhosse.com.br - Brasil
Descrição: Rhosse Instrumentos e Equipamentos Cirúrgicos é uma empresa voltada para a área de saúde, 
que visa atender você com rapidez e segurança, desde as mais simples necessidades ambulatoriais, até a 
montagem dos mais avançados Centros Cirúrgicos.

RICHARD WOLF
Localização / Location: J40
Site: www.richard-wolf.com/pt-br - Brasil
Descrição: A Richard Wolf GmbH oferece uma vasta gama de produtos e sistemas para endoscopia. Os 
instrumentos são fornecidos a praticamente todas as disciplinas especializadas em medicina humana.

RIOCLARENCE 
Localização / Location: D178 
Tel: 5519 3522-5808 - Site: www.rioclarense.com.br -

RITTER GMBH
Localização / Location: E210-4 
Tel: 49 17631726655 - Site: www.ritter-medical.de - Alemanha
Descrição: A Ritter GmbH está sediada na Alemanha e é um inovador fabricante de consumíveis laboratoriais 
para sistemas automáticos e manuais de manuseio de líquidos, contando com certificação ISO 9001.2015 e 
13485:2016. Milhões das nossas peças plásticas de alta precisão são usadas diariamente em laboratórios, 
universidades, centros de pesquisa e hospitais com estações de trabalho robóticas.

RMC GEL CLÍNICO
Localização / Location: C139 
Tel: 5519 3808-5224 - Site: www.rmcgelclinico.com.br - Brasil

RTS
Localização / Location: D51 
Tel: 5521 9 9858-1002 - Site: www.rtsrio.com.br - Brasil
Descrição: Com mais de 20 anos de história, a RTS é uma empresa de soluções inovadoras para a promoção 
da saúde no Brasil. Nossa missão é viabilizar os mais diferentes tipos de unidades de saúde, públicas ou 
privadas, por meio da venda, locação, gestão e serviços em equipamentos hospitalares. Nossa proposta de 
valor é manter leitos hospitalares sempre em funcionamento, para que nossos clientes se preocupem com o 
que é mais importante: cuidar da saúde da população. 

RUBBERMAID.
Localização / Location: F101 
Tel: 0800 066 5566 - Site: www.lojarubbermaid.com.br - Brasil

RUSSER
Localização / Location: B39 
Tel: 5519 3825-9900 - Site: www.russer.com.br 
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RWR INDÚSTRIA
Localização / Location: D29 
Tel: 5511 3465-5400 - Site: www.rwr.com.br - Brasil

SAFIRA SAFE
Localização / Location: C151 
Tel: 5511 3820-1708 - Site: www. Safirasafe.com.br - Brasil

S&C URSA
Localização / Location: B99 
Tel: 5543 9 9991-8599 - Site: www.se-insts.com - Brasil
Instrumentos cirúrgicos

SALK MEDICAL
Localização / Location: G41 
Tel: 5541 3138-5900 - Site: www.salkmedical.com.br - Brasil
Descrição: A Salk Medical é uma das unidades de negócios pertencentes ao MANAGER GRUPO, que tem 
em seu DNA a busca pelo desenvolvimento constante de produtos e soluções inovadoras para atender as 
diferentes necessidades da cadeia produtiva relacionada a área da saúde, bem-estar e qualidade de vida. 
Somos um distribuidor/exportador de equipamentos e soluções para a área de saúde no Brasil e América 
Latina e buscamos garantir inovação, garantia de entrega e excelência no atendimento pré e pós-venda. 

SALUTEM COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES
Localização / Location: D70 
Tel: 5511 2202-9000 - Site: www.salutemhospitalares.com.br - Brasil

SALUX
Localização / Location: D91 
Tel: 5551 3021-0055 - Site: www.salux.com.br - Brasil
Descrição: A Salux Technology é uma empresa que desenvolve soluções tecnológicas com foco na saúde, e 
oferece um portfólio completo, com hardware, infraestrutura, serviços especializados e muito mais. Com a 
Salux Technology as instituições contarão com soluções inovadoras que irão apoiar na transformação digital, 
com segurança, qualidade e a confiabilidade de uma empresa com mais de 25 anos de mercado. 

SALVUS 
Localização / Location: C99 
Tel: 5581 9 9100-7320 – Site: www.salvus.me - Brasil
Descrição: A Salvus nasceu com o propósito de transformar o ecossistema da saúde e impactar as pessoas 
positivamente. Desenvolvemos sistemas inteligentes e uma plataforma de Internet da Coisas com capacidade 
de ajudar Hospitais, empresas de Home Care e Operadoras a aumentarem sua eficiência, rentabilidade, 
qualidade e segurança, e de conectar e transformar as jornadas, processos e gestão dos dados da assistência 
ao gerenciamento dos atendimentos hospitalar e domiciliar. SOLUÇÕES A HAI, Healthcare Assistive Intelligence, 
é uma plataforma global que otimiza a gestão operacional e assistencial do paciente em desospitalização, 
assistência ou internação domiciliar. Ela integra e digitaliza todos os processos e a comunicação entre 
profissionais e pacientes em um sistema em nuvem. Também realiza a roteirização inteligente de profissionais, 
entregas e monitora, em tempo real, as visitas e evolução do paciente, melhorando a experiência e aumentando 
a sua segurança. O ATAS O2 é um dispositivo IoT que monitora estoque e consumo do oxigênio medicinal, tanto 
nos cilindros quanto na régua hospitalar. O equipamento auxilia no tratamento da oxigenoterapia além de 
trazer dados para maior assertividade na eficiência clínica e no fechamento da conta médica.
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SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Localização / Location: G10 
Tel: 5511 2244-7750 - Site: www.samtronic.com.br - Brasil
Descrição: A Samtronic foi fundada para atender às necessidades das instituições do Brasil e hoje, da América 
Latina. Com 34 anos de história, se mantém sólida no mercado, promovendo a harmonia entre a saúde, a ciência 
e a tecnologia, e garantindo qualidade, confiabilidade e credibilidade aos seus produtos.  Com um portfólio 
diversificado de sistemas de infusão hospitalar composto por bombas de infusão de seringa, volumétricas 
rotativas e lineares, além de uma vasta linha de dispositivos médicos, oferece atualmente mais de 200 produtos. 

SANDERS DO BRASIL.
Localização / Location: B44 
Tel: 5535 3473-7550 - Site: www.sandersdobrasil.com.br - Brasil
Descrição: Na Sanders do Brasil temos a garantia de sermos uma empresa brasileira certificada com os 
melhores selos de qualidade em nossa área de atuação: a fabricação e desenvolvimento de equipamentos 
hospitalares e odontológicos de alta tecnologia. Trabalhamos com equipamentos como autoclaves, secadoras 
de traqueias, termodesinfectoras, lavadoras ultrassônicas, reprocessadoras de endoscópio, pistolas de 
limpeza e periféricos odontológicos. Nascemos em uma cidade no sul de Minas Gerais, Santa Rita do Sapucaí, 
no ano de 2003. Hoje chamada de Vale da Eletrônica, a cidade é um polo tecnológico situado entre os três 
maiores centros econômicos e comerciais do Brasil – São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A essência 
de nossa filosofia é fazer sempre o melhor que podemos com os nossos recursos. Foi assim que criamos 
identidade no mercado, calcada na conjunção da melhor tecnologia com alta eficiência no atendimento. 
Acreditamos que o desenvolvimento se dá por meio da formação tecnológica. Todos os nossos produtos são 
desenvolvidos para servir mais e melhor. Prestamos consultoria diferenciada para cada um de nossos clientes 
e estudamos as necessidades e especificações dos pedidos de forma personalizada. Essa personalização e 
o fato de sermos 100% nacionais nos possibilita atender melhor a preços altamente competitivos. Nosso 
pós-venda é um dos mais reconhecidos no mercado. Oferecemos instalação, treinamento de utilização de 
produto e assistência técnica em todo o território nacional. Nossos profissionais são altamente qualificados, 
capacitados e passam por treinamentos regularmente. Hoje temos espaço e estrutura para crescermos no 
mercado nacional e mundial, mantendo a qualidade do atendimento. Estamos, desta forma, preparados 
para atender a todas as demandas, das mais pequenas às mais complexas. A Sanders do Brasil sabe que nada 
é mais importante para o sucesso empresarial que a integridade nas operações, a absoluta qualidade de cada 
um dos nossos produtos e o senso de responsabilidade por todas as nossas ações.

SANDSTONE MEDICAL (SUZHOU) INC.
Localização / Location: B147 
Tel: 86 051265799308 - Site: www.sterilance.com - China
Descrição: Sandstone Medical, located in the Medpark area in Suzhou Science and Technology Town, is 
specialized in development, manufacturing and marketing of drug delivery devices. Since establishment 
in 2018, Sandstone Medical has gained ISO: 13485 quality management system certification, European CE 
certification, US FDA registration, MDSAP certification, Brazil ANIVSA license and Japan FMR. By sourcing 
the highest quality injection machines, fully automated assembly machines and packaging systems from 
Germany, Japan and Korea, combined with our deep experience of online inspection, we have developed 
fully automatic production and inspection systems, which ensure high volume throughput, consistent 
product performance and quality.  Sandstone Medical has a vision to stand together with our customers and 
partners, to combine our strong background as an intelligent and efficient device designer and manufacturer 
with your business needs, technologies and therapy directions to create new user-oriented solutions and 
improve outcomes in patient and healthcare worker safety.
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SANITÀ BY INDUSBELLO COMPANY
Localização / Location: B168 
Tel: 5543 3378-8300 - Site: www.indusbello.co - Brasil
Descrição: A Sanitá é uma marca da Indusbello Company, uma empresa que atua há 30 anos no mercado, sendo 
consolidada e referência na área da saúde. Oferecemos produtos com design e tecnologia para os profissionais, 
hospitais e empresas. Produzimos estojos que permitem transportar, manusear e acomodar instrumentos para 
esterilização. São fáceis de usar, leves e reduzem a exposição a riscos biológicos, pois possuem cantos arredondados 
— o que aumenta a biossegurança. A alta qualidade de nossa matéria-prima nos permite produzir estojos resistentes 
a quedas, corrosão e altas temperaturas. Nossos processos de fabricação são rigorosamente controlados e garantem 
produtos de alta performance e durabilidade. Além disso, nossos produtos podem ser personalizados conforme sua 
necessidade. Podemos customizar as cores dos suportes, as dimensões dos perfis e trilhos e aplicar a identificação 
visual por serigrafia ou gravação a laser. Temos também acessórios como mantas, bandejas e cestos que juntamente 
com nossos estojos promovem praticidade e alta performance no dia a dia do profissional.

SANSURE BIOTECH. INC
Localização / Location: A-48 
Tel: 86 731888831766116 - Site: www.sansureglobal.com - P. R. China

SANTALMAS ® 
Localização / Location: I50 
Tel: 5532 3257-4850 - Site: www.santalmas.com.br - Brasil
Descrição: As melhores soluções em CME Fundada em 1994 por Rogério Monsores Soares, a Santalmas está sediada 
na cidade de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil. O nome da empresa é um acrônimo em homenagem 
à Santa Luísa de Marillac, patrona das obras sociais, referência em fundação de hospitais e no cuidado daqueles 
que precisam.A trajetória da empresa até o presente momento foi repleta de períodos marcados por conquistas:- 
1994 a 1999: Fundação da empresa em Juiz de Fora Órteses, Próteses e Materiais Especiais na Região Mineira da 
Zona da Mata Mineira com foco em sutura mecânica.- 2000 a 2010: Expansão Regional - expansão do mercado para 
as Regiões de Campo das Vertentes, Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri, além de oferecer também soluções em 
videolaparoscopia e eletro cirurgia.- 2011 a 2017: Liderança de Mercado oferecendo sempre soluções com qualidade 
e alta tecnologia, treinamento e educação continuada para clientes e parceiros. Sempre nos colocando no lugar do 
cliente e preconizando sempre os valores da nossa política de qualidade: Ética Profissional, Respeito, Determinação, 
Eficiência, Trabalho em Equipe, Transparência e Sustentabilidade.- 2018 até o presente momento: Expansão 
territorial, Diversificação de Portifólio e Lançamento de Produtos - A empresa se lança a nível nacional oferecendo 
soluções em CME (Central de Material e Esterilização) para hospitais e clínicas, através de Equipamentos e Insumos 
e softwares de gestão.A SANTALMAS busca revolucionar o Mercado de Saúde no Brasil e no mundo, desenvolvendo 
soluções práticas e simples que visam a segurança do paciente, otimizando a atuação dos profissionais de saúde.

SANTANDER FINANCIAMENTO - SAÚDE
Localização / Location: H22
Site: www.santander.com.br/segmento-saude/instituicoes-de-saude 
Descrição: Descrição: Hospitais, Operadoras de Saúde, Laboratórios, Indústria de Materiais e Equipamentos, 
Farmacêutica e Centros Diagnósticos, o Santander é um banco completo para atender as necessidades dos 
provedores e profissionais da saúde, com soluções personalizadas para as transações bancárias, financeiras 
e até ampliação do seu negócio com os financiamentos e taxas diferenciadas. 

SANTE
Localização / Location: G80 
Tel: 5511 2538-3776 - Brasil
Descrição: A Santé cria mobiliários e soluções turn-key, 100% especializado no ramo da Saúde. Com o conceito 
de hotelaria hospitalar,acreditamos no uso do design para ampliar as possibilidades de cuidados com a saúde e 
o bem-estar. A Santé tem como foco a humanização e harmonização dos atendimentos de: Hospitais; Clínicas; 
Laboratórios; Consultórios; Maternidades; Com atenção aos detalhes e necessidades de cada ambiente.
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SANTÉ MED
Localização / Location: B99 
Tel: 5542 3027-6660 - Site: www.santemed.com.br - Brasil
Descrição: Somos uma plataforma integrada de Gestão em Saúde, que contempla todos os fluxos dentro de 
uma clínica, do agendamento à emissão de receitas, gestão financeira, controle de estoque, pagamento e 
nota fiscal integradas. 

SBIS
Localização / Location: E106
Tel: 5511 9 9394-0092 - Site: http://sbis.org.br/
Descrição: A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde tem como objetivo promover o desenvolvimento de 
todos os aspectos da Tecnologia da Informação aplicada à Saúde. A tradição da atuação da SBIS é marcada pela 
realização de eventos nacionais e internacionais, como congressos, simpósios, cursos, seminários, e workshops. 

SC MEDICAL
Localização / Location: I20 
Tel: 5541 3332-6364 - Site: www.gruposcmedical.com.b - Brasil
Descrição: Com mais de 10 anos de atuação no mercado, a SC Medical é uma empresa especializada em 
atender Hospitais e Clínicas público/privado identificando e fornecendo equipamentos médico-hospitalares 
com tecnologia para a realização de diagnóstico e tratamento com a máxima qualidade.

SCANLABMR / IMAGINGU
Localização / Location: J12
Site: www.scanlabmr.com -
Description: ScanLabMR is the first quantitative MRI thought simulator that is able to improve and assess clinical 
competence and scan quality. Unlike other simulators, ScanLabMR incites all thoughts and practices usually 
experienced only at the MRI scanner – without risk to the patient or the clinical schedule. With ScanLabMR, 
the user will gain a meaningful experience and knowledge that previously has taken months/years to acquire.At 
ImagingU, we believe in your potential as an imaging professional. That’s why we’ve created continuing educational 
resources built by industry leaders to bring the learning to you! Radiology education delivery methods have 
remained largely the same within the past 2 decades — mostly centered around textbooks and pictures, which 
can be difficult to understand. At ImagingU, we believe that by utilizing technology, we can present information 
that will enhance the user’s learning experience and aid them in understanding the difficult concepts necessary 
to excel in their respective areas of clinical practice. Welcome to ImagingU! - Where innovation meets education.  

SCHIOPPA RODAS E RODÍZIOS DO BRASIL
Localização / Location: F68
Tel: 5511 2065-5200 - Site: www.schioppa.com.br - Brasil
Descrição: Maior fabricante de rodas e rodízios da América Latina, 70 anos de história, uma equipe de 
colaboradores que ama o que faz, o maior mix de produtos do mercado, soluções personalizadas e a garantia 
de satisfação que nenhum outro fabricante oferece. Assim é a Schioppa Rodas e Rodízios do Brasil, a marca 
líder do segmento que utiliza tecnologia de ponta para produzir todo e qualquer tipo de roda e rodízio para 
as mais diversas finalidades.

SDORF SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA.
Localização / Location: D179 
Tel: 5519 3321-9100 - Site: www.sdorf.com.br - Brasil
Description: Sdorf Scientific® é uma empresa brasileira focada no setor educacional, atuando através da 
comercialização de simuladores, microscópios, kits moleculares, modelos anatômicos e esqueletos para área 
humana e veterinária.Fundada em 2008, a Sdorf Scientific® busca constantemente soluções para melhor 
atender as necessidades do mercado mediante a implementação de produtos inovadores e de qualidade, 
e assim nos tornamos referência em educação fundamental, média, superior e continuada.Nosso centro de 
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distribuição possui uma área de armazenamento e estoque com mais de 2.500m² e está situado na região 
central do estado de São Paulo, no município de Araras. Essa localização estratégica permite fácil acesso 
às principais rodovias do país contribuindo com o nosso compromisso na agilidade de entrega.Além disso, 
nossos produtos possuem métodos tecnológicos avançados que aliados a uma equipe especializada garantem 
eficiência e controle de qualidade ao longo de todo processo, inclusive no pós-venda com assistência técnica 
e assessoria científica capacitada.Acreditamos em um mundo sustentável e por isso, estamos investindo em 
procedimentos que estejam em sintonia com o respeito pelo meio ambiente por isso. 

SEBRAE PR.
Localização / Location: B99 
Tel: 0800 5700800 - Site: www.sebraepr.com.br - Brasil
Descrição: Criado na década de 70, o Sebrae é a instituição que entende de pequenos negócios e possui a 
maior rede de atendimento do País.Para quem já é ou quer ser empresário, o Sebrae – Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas do Paraná é a opção mais fácil e econômica de obter informações e conhecimento. 
Criado na década de 70, o Sebrae apoia as decisões dos empresários, dos potenciais empresários e dos 
potenciais empreendedores, no campo e na cidade.No Paraná, conta com sete regionais e 26 escritórios. 
A instituição chega aos 399 municípios por meio de Pontos de Atendimento ao Empreendedor, Salas do 
Empreendedor e parceiros locais, como associações, sindicatos, cooperativas, órgãos públicos e privados. 
O Sebrae/PR oferece palestras, orientações, capacitações, treinamentos, projetos, programas e soluções 
empresariais, com foco em empreendedorismo e gestão; empresas de alto potencial e potencialização; 
educação empreendedora; startups; liderança; e ambiente de negócios.

SEBRAE RS.
Localização / Location: A110 
Tel: 0800 5700800 - Site: www.sebraers.com.br - Brasil
Descrição: O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas empresas (SEBRAE) é uma entidade privada que 
promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte.

SECRETARIA DO DESENV. ECON., CIENCIA E TECNOLOGIA.
Localização / Location: A110
Site: www.desenvolvimento.rs.gov.br -
Descrição: A Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SEDEC foi criada pela Lei Complementar nº 15.595 
de 19 de janeiro de 2021 e marca a política do Governo do Estado voltada à promoção do desenvolvimento 
econômico e apoio às micro e pequenas empresas. Tem como missão levar o Rio Grande do Sul ao 
desenvolvimento sustentável, através da inovação, incrementando os setores econômicos tradicionais, 
atraindo novos investimentos, adensando cadeias produtivas e superando desigualdades regionais. Atua em 
conjunto com as demais áreas de governo na implementação de políticas de desenvolvimento do Estado. Em 
parceria com a Secretaria da Fazenda, a SEDEC é responsável por promover e executar políticas de incentivos 
fiscais voltados ao desenvolvimento regional e setorial. Coordenadora do Sistema do Desenvolvimento 
Econômico do Rio Grande do Sul, a SEDEC opera conjuntamente com os bancos de fomento BADESUL e 
Banco Regional de Desenvolvimento Econômico e Social - BRDE. 

SEMPERMED EUROPE GMBH.
Localização / Location: G190 
Tel: 43 179777223 - Site: www.sempermed.com -
Descrição: Sempermed Europe is the medical segment of the publicly listed Semperit AG Holding. 
Sempermed has over 100 years of experience in the manufacturing of gloves. Our products cover surgical 
latex and polyisoprene gloves and examination- and personal protective gloves made from nitrile and 
vinyl. Our modern manufacturing processes, intense research and development as well as strictest quality 
measures, enable us to provide you with high quality gloves. 
 
SERRES OY
Localização / Location: A174 
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SETORMED
Localização / Location: E151 
Tel: 5516 3416-5398 - Site: www.setormed.com.br -

SGENBIO
Localização / Location: E-221c 
Tel: 82 1092553678 - Site: www.sgenebio.com - Korea  

SHANGHAI DONGSIN EXHIBITION SERVICE CO.,LTD
Localização / Location: D140 
Tel: 86 2155139199 - Site: www.dongsinexpo.com - China
Description: Founded in 2008 and headquartered in China’s “economic center” -- Shanghai, Dongsin Expo Group 
Greater China is an expo media enterprise dedicated to global exhibitions, seminars and conferences. With the 
mission of “Serving the foreign trade of Chinese companies to let the world share their benefits”, Dongsin expo 
group pursues the mutual value growth between the enterprise and customers. Adhering to the operation principle 
of “Integrity-based, Customer first, the Pursuit of excellent services and work style”, we provide customers with a 
full range of high-quality exhibition services. Dongsin expo group has an exhibition division and a platform division, 
providing a two-way O2O exhibition model for customers to expand overseas markets.

SHANGHAI EUGENE BIOTECH CO., LTD
Localização / Location: G-210e 
Tel: 86 2157526862 - Site: www.eugenebio.com - China
Description: Eugene is professional in rapid test manufacturing in Shanghai China.A subsidiary of National 
Holding Listed Company of BNIBT, CIRC and CNNC. 

SHANGHAI HUA EN INDUSTRIAL CO. LTD.
Localização / Location: G-212a 
Site: www.hnind.com - CHINA
Description: SHANGHAI HUA EN INDUSTRIAL CO LTD. is professional exporter and manufacturer for medical 
disposable products. Mainly focus on all different bandages, elastic bandage, elastic adhesive bandages, 
cohesive bandage, muscle tape, sports tape. already got CE and FDA certified. USA and Germany are main 
market and took sales over 60%. It has full skilled experience on medical disposable over 12 years. Now it 
looks for good partner at south american market. 

SHANGHAI KINDLY GROUP.
Localização / Location: F210 
Tel: 86 2169116128 - Site: www.new.kdlchina.com - China
Description: Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd (hereafter referred to as KDL) as one 
of the biggest manufacturers for medical polymer product in China, based on the quality principle “To win 
universal confidence with KDL quality and reputation”, KDL provides the customers from more than fifty 
countries worldwide with the advanced medical products and service in the fields of medical puncture 
devices, intervention devices, medical high polymer devices， medical package, medical supply chain and so 
on. For the six consecutive years, KDL has been classified as Top Hundred Private Enterprises and Sci-Tech 
Giant Business in Shanghai. The disposable medical high polymer devices produced by KDL have been named 
as High-quality Medical Device Products and Famous Brand products in Shanghai, as well as the Excellent 
Brand Product by national industry association.



PERFIL DOS EXPOSITORES EXHIBITORS PROFILE

138 |

SHANGHAI RENDU BIOTECHNOLOGY CO.,LTD .
Localização / Location: G-216c 
Tel: 86 2150720200 - Site: www.rdbio.com - P.R.China
Description: Founded on 2007, Rendu is a pioneer in RNA technology, focus on in vitro diagnostics of 
infectious pathogens and cancer. We offer CFDA certified and/or CE marked RNA diagnostic products and 
instruments for clinical or research use with high quality and accuracy.

SHENYANG RMS MEDICAL TECH CO.,LTD.
Localização / Location: G-206 
Tel: 86 13555781812 - Site: www.rms-care.com - China
Description: We are chinese manufacturer for high flow oxygen device, non-invasive ventilator and oxygen 
concentrator. All the products approved CE and ISO13485 certificate. We installed more than 23,000 units 
high flow device from 2020. We have an office in Panama for sales support and afterservice for all the 
America Area. We hope the cooperation with you. 

SHENZHEN ANGELL TECHNOLOGY CO., LTD.
Localização / Location: A-78 
Tel: 86 075586016640 - Site: www.en.szangell.com - China
Description: Shenzhen Angell Technology é um fabricante profissional no segmento de equipamentos e 
serviços da área de diagnósticos por imagem no setor da saúde. Fundada em 2002, estamos comprometidos 
em melhorar a saúde humana por meio de pesquisa e desenvolvimento inovadores de dispositivos de imagem 
médica digital confiáveis de alta qualidade com preços e serviços competitivos para instituições médicas 
globais.Atualmente , a Angell torna se pioneira no mercado nacional e internacional com a instalação total 
de mais 10,000 unidades global e com distribuidores em mais de 70 paises.Angell tem o objetivo para trazer 
as melhores soluções digitais no setor da saúde. 

SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.
Localização / Location: C-11 
Tel: 86 4007009488 - Site: www.en.comen.com - China
Description: A Comen foi fundada em 2002 em Shenzhen, China, é um fabricante de dispositivos médicos com 
capacidade de P&D que busca atender e a inovar às necessidades dos profissionais da área médica. Seguindo o 
pensamento de foco no paciente, a Comen está comprometida em fornecer a linha de produtos de monitoramento 
mais abrangente do mundo, a primeira com solução para Unidade de Atendimento Intensivo a Neonatal do 
mundo, com soluções de primeira classe para Salas de Operações e Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) liderada 
pelo conceito de ""Produto Especializado, Uso Especializado"". A Comen junta-se a especialistas famosos dos 
principais hospitais de classe A da China para obter cooperação entre hospitais, institutos de pesquisa e empresas, 
transformando ideias inovadoras em produtos e eqeuipamentos de acordo com as expectativas dos pacientes e 
parceiros. Até agora, 40% das quase 800 patentes da Comen vêm da cooperação com especialistas hospitalares. 

SHENZHEN CORERAY TECHNOLOGY CO., LTD.
Localização / Location: B67 
Tel: 86 75521010817 - Site: www.core-ray.com - China
Description: Since its start in 2011, Coreray specialized in R&D, manufacturing high standard Patient Monitoring 
Accessories, Anesthesia and Breathing Accessories, Ultrasound Accessories, IVD Accessories and Home Care 
products. We are always enthusiastic about meeting the constant demand of the market as well as providing total 
medical accessories solutions for all clients from all over the world. Relying on the strong R&D ability and keeping 
moving forward,Coreray Invests more than 10% of annual sales revenue into the R&D department each year. 
Coreray already got the certification of FDA, ISO13485 and registered CE (TÜV Rheinland). Now, we proudly offer 
compatible medical accessories for all famous brands in the world. With full support and complete serivice system, 
every moment, Coreray's products serve clients from more than 140 countries. Core-Ray, Easy access to healthy life! 
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SHENZHEN HUGEMED MEDICAL TECHNICAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
Localização / Location: H-207 
Tel: 86 18665325835 - Site: www.hugemed.net - China
Description: Shenzhen HugeMed Technical Development Co., LTD:Established in 2014, it is a company integrating 
R(research) & D(development) and production of medical device, consumables, sales and After- serviceOne of 
the high-tech enterprises, main products include video laryngoscope, flexible laryngoscope series of products.
Domestic Market, Domestic products have covered more than 1000 hospitals .International Market, International 
sales are exported to more than 50 countries and regions -Europe north America & South America and Asia.
Mission, Committed to become Asia's leading supplier of small surgical equipmentValue view, Quality first, 
customer first, with harmonious environment, sustainable developmentProspect, Protect patient's health strive 
for excellent national brandAims, Strive to become the top three in domain, sizable medical equipment suppliers.

SHENZHEN JUMPER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.
Localização / Location: B177 
Tel: 86 18681516980 - Site: www.jumper-medical.com - China.
Description: Shenzhen Jumper Medical Equipment Co. Ltd., founded in 1998, is a national high-tech enterprise 
providing solutions for maternal and child healthcare, research and development, production, sales and service 
of intelligent medical equipment.Jumper owns eight subsidiaries with a total area of over 16,000 square meters. 
Jumper performs strictly control on product qualitythrough ISO13485:2003, and products have got FDA,CE, 
CMDCAS, INMETRO and CFDA approved. Over the past years, Jumper had attained more than one hundred 
patents and software copyrights. Jumper gathers more than 600 industry elites,including more than 60 researchers 
from well-known university. Jumper's products include intelligent maternal and child information system(perinatal 
health management system, high-risk maternal management system, intelligent maternal and child follow-up 
system) and intelligent medical equipment(fetal doppler, fetal monitor, fetal & maternal monitor, patient monitor, 
infrared thermometer, fingertip pulse oximeter, bloud pressure monitor,TENS and body fat scales,etc.)Jumper 
business expands over 30 provinces in domestic market and products are exported to more than 70 countries and 
regions in the world. The Angelsounds series products have earned 30% of the European and American market 
and top seller for fetal doppler over the past years. Jumper's products can be found in over 3000 public hospitals, 
including Peking Union Medical College Hospital, Beijing Obstetrics and Gynecology Hospital, etc. 

SHENZHEN PRUNUS MEDICAL CO., LTD
Localização / Location: K60 
Tel: 86 75526899781 - Site: www.prunusmedical.com - China.
Description: Founded in 2007, as an international and professional high-tech enterprise, Prunus focuses 
on the research, development, production and sales of ventilators, anesthesia workstations, hand-held 
ultrasound, infusion pumps and ICU consumables, which is acquired from the well-known company, 
Biosensors.With mature and reliable products, Prunus has been widely recognized on the global market, 
becoming one of the best choice of strategic business partners of many top brands as well as the designated 
brand of WHO for anti-epidemic supplies. So far, Prunus equipments have been widely exported to more 
than 150 countries and regions worldwide.Prunus aims to be the most reliable solution provider for OR, ICU 
and A&E. We are looking for partners from all over the world.

SHENZHEN SUPERBIO TECHNOLOGY CO., LTD.
Localização / Location: B-128 
Tel: 86 75527417290 - Site: www.sup-bio.com - China
Description: Shenzhen Superbio Technology Co., Ltd. has focused on the research and development of the 
in vitro diagnostic reagents and drug abuse detection products. Our professional R&D team possesses over 
15-years experiences in product development and marketing in IVD field. The product ranges including: POCT 
Fluorescence, rapid test, and also drug of abuse rapid test; we are dedicated to provide the easy, simple, 
reliable, affordable and robust rapid test solutions to global market.. 
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SHENZHEN ZHONGHE HEADWAY BIO-SCI & TECH CO, LTD.
Localização / Location: A56 
Tel: 86 75526619490 - Site: www.headwaychina.com - China.
Description: Mission: Make the pursuit of health easy. Vision: To be the leader in global breath detection 
industry. Values: Innovation, practicality, responsibility, cooperation .
Shenzhen Zhonghe Headway Bio-Sci & Tech Co., Ltd. , founded in 1996, is a high-tech enterprise which owns 
completely independent intellectual property rights of breath test technology and integrates research, 
development, production and sales. We are the global leader in breath test for H. Pylori diagnosis. Our 
main products focus on 13C and 14C-Urea Breath Test system.We serve over 300 million people all around 
the world.We believe that the Urea breath test will be the most popular method for H. pylori infection 
diagnosis, not only for clinical but also for physical examination etc. Because it is a non-invasive, accurate, 
real-time, simple and safe method."

SHIMADZU DO BRASIL.
Localização / Location: F79 
Tel: 5511 2424-1700 - Site: www.shimadzu.com.br - Brasil
Descrição: Comércio de Equipamentos de Diagnóstico por Imagem, como Aparelhos de Raios X Digitais Fixos 
e Móveis, Angiografia, Mamógrafos, Densitometria Óssea, Arcos Cirúrgicos e Sistema Digital (Retrofit).

SICOOB CREDICOM.
Localização / Location: H40 
Tel: 5531 2127-6300 - Site: www.sicoobcredicom.com.br - Brasil.
Descrição: Somos uma instituição financeira que acredita na economia compartilhada, no capitalismo 
consciente e distribuímos parte do nosso resultado para os cooperados. 

SIEMENS HEALTHCARE.
Localização / Location: E19
Tel: 0800 0 55 48 38 - Site: www.siemens-healthineers.com/br - Brasil.
Descrição: A Siemens Healthineers possibilita aos prestadores de serviço de saúde do mundo inteiro agregar 
valor à sua rotina clínica capacitando-os rumo à expansão da medicina de precisão, à transformação da 
entrega dos cuidados com a saúde, ao aprimoramento da experiência do paciente e à digitalização da saúde.

SIGMED EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
Localização / Location: D150 - Tel: 5516 3969-1000 - Brasil.

SIGNO ORTHO.
Localização / Location: B148
Tel: 5541 3032-5999 - Brasil
Descrição: A Signo Ortho é uma multinacional brasileira fabricante de implantes de fixação interna rígida. 
Seus produtos são reconhecidamente um dos melhores materiais de fixação para procedimentos cirúrgicos 
de Bucomaxilofacial e de Fechamento de crânio.Conta com as melhores tecnologias mundiais e uma matéria 
prima 100% importada dos Estados Unidos e Alemanha. O compromisso da Signo Ortho é oferecer materiais 
com excelência na fabricação, de qualidade internacional e excelente custo benefício, o que inclusive viabiliza 
o fornecimento para sistema público de saúde brasileiro. 

SIGVARIS GROUP.
Localização / Location: G140 
Tel: 5511 4525-5700 - Site: www.sigvaris.com - Brasil

Descrição: Produtos e Soluções em Terapia Compressiva SIGVARIS GROUP é uma empresa suíça, empenhada em 
ajudar as pessoas a se sentirem melhor com soluções inovadoras e de alta qualidade em terapia de compressão 
médica. Nosso portfólio atende diferentes necessidades e indicações, com o objetivo de promover saúde e 
qualidade de vida , prevenir e tratar doenças venosas e proporcionar conforto em todos os momentos da vida. 
Fundada em 1864, possui 1,5 mil funcionários no mundo e no Brasil, em sua sede em Jundiaí, são 200 funcionários.
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SIMPRO
Localização / Location: C145 
Tel: 5511 2281-1090 - Site: www.simpro.com.br - Brasil
Descrição: Revista impressa e Sistema eletrônico contendo banco de dados de materiais e medicamentos 
para uso em faturamento, analise e auditoria de contas médicas em hospitais e operadoras de saúde.

SINCRON - CHAMADAS DE ENFERMAGEM.
Localização / Location: E-90 
Tel: 5511 2028-8866 - Site: www.sincron.com.br - Brasil
Descrição: Empresa Lider no mercado de Chamadas de Enfermagem 

SINDHOSFIL.
Localização / Location: J15 
Tel: 5511 3113-2520 - Site: www.sindhosfil.com.br - Brasil
Descrição: O SINDHOSFIL/SP tem como característica principal a busca da equalização da relação 
empregador-empregado no setor filantrópico da saúde, que tem características únicas, diferentes dos 
demais estabelecimentos do setor.

SINDHOSP
Localização / Location: H46 
Tel: 5511 9 9755-3006 - Site: www.sindhosp.org.br - Brasil
Descrição: O SindHosp tem propósito de construir um sindicalismo associativo, com foco em conhecimento, 
produção técnico-científico e advocay.Confira nossos principais serviços: 1. Sistema analitico próprio que 
apresnta um panrama do setor; 2. Eventos técnicos; 3. Eventos de relacionamento; 4. Pesquisas quantitativas 
e qualitativas; 5. Parcerias estratégicas. Faça parte deste novo modelo Sindical, entre em contato com a nossa 
equipePresidência e Diretoria: Cíntia Monteiro - cintia@sindhosp.org.brRelacionamento com representados 
e associados: Cleide Melloni cleide@sindhosp.org.brPatrocínios, Parcerias e Eventos: Antero Galiano - antero.
galiano@sindhosp.org.brRelacionamento Político-Institucional: Tacyra Valois - tacyra.valois@sindhosp.org.
brSala de Situação: Paula Camargo - paula.camargo@sindhosp.org.brImprensa: Eloisa Matsuda - imprensa@
matsudapressbrasil.comConheça um pouco da nossa história:Há mais de oito décadas representamos 
hospitais, clínicas, laboratórios e outros estabelecimentos do setor privado de Saúde no Estado de São 
Paulo. São mais de 51 mil representados, formando o maior Sindicato Patronal de Saúde da América Latina.
Com essa sólida experiência e atuação em todo o estado, estamos continuamente trabalhando para garantir 
um futuro promissor para segmento e nossos representados.O enfrentamento da Covid-19, a maior crise 
sanitária dos últimos 100 anos, foi um exemplo da necessidade dessa força associativa. Nesse cenário, ficou 
mais evidente o papel das organizações de saúde no desenvolvimento de um Brasil mais justo, íntegro e 
humano.Assim, fica claro que nosso segmento não cumpre somente um papel econômico, mas cumpre 
também um papel social. Nosso principal foco é a vida, buscando melhores resultados sem abrir mão da 
preservação da saúde dos Paulistas.Acesse o nosso site: www.sindhosp.org.br .

SINGUWAY BIOTECH INC
Localização / Location: G194 
Tel: 86 075523704711 - Site: www.singuway.com - China
Description: Singuway Biotech Inc. is a leading molecular diagnosis company, which was established in 
Shenzhen in 2017. It is a comprehensive Hi-tech company with scientific research, development, production, 
sales and service. Singuway provides whole solution of fast PCR test , which needs 30 minutes only. For normal 
PCR test including disposable sampling kit, nucleic acid extraction system, and nucleic acid detection system. 
These products are widely applied to life medical, food hygiene, environmental testing, etc.We are sincerely 
looking for any possibilities of cooperation ,including distributorship, OEM and technology exchange, etc. 
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SÍNTESE B2B
Localização / Location: D111 
Tel: 5581 3077-3550 - Site: www.plataformasintese.com - Brasil
Descrição: A healthtech Síntese B2B, investida em 2021 pela gestora de fundos de venture capital KPTL e 
da Interplayers, desenvolve soluções de suprimentos na área de saúde há 20 anos. Nossa plataforma de 
cotações eletrônicas interliga players como hospitais e vendedores de suprimentos em todo o país.Com sede 
no Porto Digital, localizado em um dos maiores parques tecnológicos da América Latina, a Plataforma Síntese 
B2B reúne 13 mil fornecedores e 500 instituições compradores em todo o Brasil. Em 2021, movimentou 
mais de 2 bilhões de transações, com milhares de itens cotados a cada minuto. • Benefícios1. Redução 
dos Custos de aquisição dos produtos; 2.Acesso a um maior número de fornecedores; 3. Maior agilidade e 
segurança nos processos de cotação, gerando economia operacional; 4. Controle da documentação cadastral 
dos fornecedores; 5. Compartilhamento de informações com os outros compradores (avaliação de marcas, 
qualificação dos fornecedores etc.). • Sistemas o SÍNTESE REVOLUTION – Plataforma de e-procurement para 
produtos (medicamentos, descartáveis e outros suprimentos) e serviços. o SÍNTESE OPME – Compras e uso de 
OPME e consignados: gestão do fluxo de solicitação, dados completos das cirurgias, autorização do convênio, 
pós-cirúrgico e faturamento. Cadastro TUSS completo, módulo de BI e análises. o SÍNTESE SUPPLY CHAIN 
– Análise on-line dos estoques, histórico de compras, pontos de ressuprimentos e sugestão de reposição. 
• TecnologiaAs ferramentas Síntese são totalmente web. Seus servidores estão alocados em Data Centers 
certificados Tier 3 que oferecem uma infraestrutura de ponta de Hardware, redes de alta disponibilidade 
e segurança física e digital, links redundantes com as operadoras de telecomunicação e monitoramento 24 
horas por dia.Os softwares são construídos com tecnologia Dot Net C# da Microsoft, extremamente robusta 
e confiável. Isso permite alta flexibilidade para constante inovação e expansão da plataforma, além de 
reduzir os custos operacionais. As Plataformas Síntese têm qualificação "Full Cross Browsers", garantindo a 
sua compatibilidade com os browsers para PC, Tablet e Smartphones: Chrome, Explorer, Edge, Firefox, Safari 
(Apple), Android, etc.O sistema Síntese possuem integração com todos os ERP’s da área hospitalar: Tasy, SAP, 
Totvs, Agfa-WPD, Smart, MV, Pirâmide, Incoway, MCJ, Salux, SP Data, Wareline, Sishosp, Incoway IW, Visual 
Asa, Aptools, Gemmius, etc.

SISHOSP
Localização / Location: B100 
Tel: 5519 3241-3535 - Site: www.sishosp.com.br - Brasil.
Descrição: Sistemas para Gestão na Área da Saúde. Fundada em 1987, a SisHOSP tem como diferencial suas 
ações norteadas pela preocupação incansável em atender às necessidades de seus clientes, ao garantir a 
máxima praticidade e geração de resultados para as instituições na área da saúde.Começamos na área de 
desenvolvimento de softwares para Gestão de Hospitais, por isso o nome remete à “Sis” de sistema e “HOSP” 
de Hospital. Com o passar do tempo, percebemos que poderíamos levar a nossa excelência para outras 
áreas na saúde, então expandimos nosso raio de atuação para Gestão de Clínicas Médicas, Instituições de 
Longa Permanência, Clínicas Psiquiátricas e Residenciais Seniores (ILPIs).Dispomos de sistemas estruturados, 
organizados e flexíveis para garantir a Melhor Produtividade na Gestão do seu negócio e fornecer Informações 
Gerenciais para Tomada de Decisão.Nossa atuação combina facilidade de uso e qualidade na prestação de 
serviços, de tal forma que nossos Clientes jamais se sentem como se fossem “só mais um“ porque nossa 
equipe se envolve ativamente na solução de seus problemas.Com atuação em âmbito nacional, mais de 
100 instituições atendidas, produtos de qualidade e um atendimento personalizado, o SisHOSP é sem 
dúvida o software de gestão ideal para https://sishosp.com.br/serviÃ§o/sistema-de-gestao-hospitalar/
Hospitais, https://sishosp.com.br/serviÃ§o/sistema-para-clinicas/Clínicas, https://sishosp.com.br/serviÃ§o/
sistema-de-gestao-para-hospitais-psiquiatricos/Instituições de Longa Permanência, https://sishosp.com.
br/serviÃ§o/sistema-de-gestao-para-hospitais-psiquiatricos/Clínicas Psiquiátricas e https://sishosp.com.br/
serviÃ§o/sistema-para-gestao-de-residencial-senior-e-casas-de-repouso/Residenciais Seniores. 
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SISNACMED SOLUÇÕES PARA SAÚDE
Localização / Location: F39 
Tel: 5511 2144-0832 - Site: www.sisnacmed.com.br - Brasil
Descrição: A Sisnacmed é uma empresa que atua no segmento hospitalar há 30 anos, oferecendo 
soluções e tecnologias inovadoras, produtos médicos e hospitalares. Pioneira em trazer unitarização 
de medicamentos para os hospitais no Brasil, sendo representante exclusiva de diversas corporações 
internacionais, reconhecidas por criar soluções práticas e de alta qualidade. E, buscando tornar o trabalho 
de clínicas e hospitais mais ágil, seguro, humano e eficiente, a SisnacMed oferece produtos desenvolvidos 
para auxiliar na satisfação e conforto dos pacientes e profissionais. Planeja, desenvolve e implanta projetos 
hospitalares, focando na Segurança do Paciente, redução de custos operacionais e otimização dos processos. 
Somos fabricantes e distribuidores exclusivos de equipamentos na linha de: FARMÁCIA HOSPITALAR: 
unitarizadoras de medicamentos (comprimidos, ampolas, frasco-ampolas e kits), dispensários eletrônicos de 
medicamentos e materiais médicos, carros de transportes de medicamentos e materiais médicos, triturador 
de medicamentos, beira leito. ENFERMAGEM: fleboscópio localizador de veias, triturador de medicamentos, 
prancha para transporte de pacientes. NUTRIÇÃO HOSPITALAR: carros térmicos para distribuição de dietas 
alimentares, equipamentos diversos para estruturação do fluxo de dietas no SND como: esteira, banho-
maria, fornos específicos para alta demanda, cutter, liquidificador de imersão, caldeirões e fritadeiras 
computadorizadas, louças específicas para carros térmicos, racks para bandejas e toda solução desde a 
preparação, cocção, porcionamento, distribuição de dietas e higienização. A ética e transparência norteiam 
todas as relações com clientes e parceiros e assim, é possível atender as mais diversas necessidades com 
produtos tecnológicos e práticos. Nosso compromisso é com a saúde e bem estar dos profissionais e pacientes 
e, por esse motivo, a Sisnacmed está sempre em busca de novas formas de tornar cada profissional mais 
motivado e próximo ao paciente. Por esse motivo, queremos levar aos pacientes do país um atendimento de 
qualidade possibilitando uma recuperação mais rápida.

SISQUAL WFM
Localização / Location: E89
Tel: 55113807-7719 - Site: www.sisqualwfm.com/pt-br - Brasil.
Descrição: A SISQUAL foi fundada em 1992 com o desenvolvimento de um software para ajudar os gerentes 
de lojas em todo o mundo a aumentar a produtividade dos colaboradores com uma solução eficiente de 
Workforce Management. Em busca de uma ferramenta eficaz de gerenciamento de equipe, a SISQUAL® 
tornou-se progressivamente a principal especialista na aplicação de leis trabalhistas e da cultura de trabalho 
local, na melhor ferramenta WFM do mercado latino. SISQUAL®WFM é uma solução de software inteligente 
que traz a empresas de diversos setores a capacidade de prever, planejar e gerenciar sua força de trabalho em 
todo o mundo. Mais de 75.000 líderes de equipe em todo o mundo reduzem os custos trabalhistas, melhoram 
o atendimento ao cliente e aumentam a produtividade com o SISQUAL®WFM, enquanto gerenciam mais de 
1.000.000 de colaboradores, que se beneficiam com os melhores horários de trabalho que poderiam ter. 

SIUI
Estande virtual | Siui - China
Descrição: Established in 1978, SIUI is experienced in imaging diagnostics and has become a renowned 
high-tech corporation at national level specialized in medical ultrasound imaging systems and medical X-Ray 
imaging. State-of-the-art technologies, cutting-edge equipment, fine craftsmanship, quality products and 
service have earned SIUI great reputation among customers in the industry. 

SK-TELEMED GMBH
Localização / Location: B85 - Tel: 43 67764331164 - Austria
Descrição: A SK-Telemed é uma desenvolvedora e fornecedora líder mundial de soluções de telessaúde. 
Produto Flagman – Sistema de diagnóstico médico de telesaúde IDIS2GO – diagnóstico remoto do paciente 
independente da localização. World leading telehealth solutions developer and provider. Flagman product – 
Telehealth medical diagnostic system IDIS2GO – remote diagnostic in any patient location. 
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SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
Localização / Location: B-03 
Tel.: 5511 2151-1233 - Site: www.einstein.br - Brasil 

SOFT WORKS
Localização / Location: F120 
Tel: 5516 3703-3240 - Site: www.softworksepi.com.br - Brasil

SOLIDAIRE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Site: www.solidaire.com.br - G59 - Tel: 5521 3936-0898 - Brasil
Descrição: Sistema completo para a geração de oxigênio medicinal on-site (no local). Garanta a autossuficiência 
do hospital na produção de O2 de alta pureza com significativa redução de custos por metro cúbico de gás, 
rápido retorno sobre investimento e disponibilidade contínua de oxigênio, 24 horas, 7 dias por semana.

SOL-MILLENIUM
Localização / Location: C129 
Tel: 5511 3044-1183 - Site: www.sa.sol-m.com - Brasil
Descrição: A SOL-MillenniumTM é uma empresa com presença global, especializada no desenvolvimento 
de dispositivos médicos inovadores que garantem a segurança dos profissionais da saúde e pacientes, bem 
como outros profissionais da área que participam diretamente dos processos que envolvem produtos com 
risco de acidentes com perfurocortantes.

SOLUCX - SOLUTIONS FOR CUSTOMER EXPERIENCE
Localização / Location: C86 
Tel: 5512 3943-2291 - Site: www.solucx.com.br - Brasil
Descrição: A SoluCX é uma empresa especializada em pesquisa de satisfação e NPS por meio de um 
software de gestão da experiência do cliente. A startup nasceu em São José dos Campos/SP e desde 2017 se 
consolidou no mercado, realizando, por ano, mais de 20 milhões de pesquisas de satisfação transacionais a 
fim de identificar necessidades de melhoria nos processos de clientes dos mais diversos segmentos. 

SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES
Localização / Location: C91a 
Tel: 5555 4000-1807 - Site: www.soluti.com.br - Brasil
Descrição: Soluti - Líder no mercado de Certificação Digital, o nosso propósito é aumentar a eficiência e a 
segurança nas Instituições de Saúde, por meio da tecnologia. Para isso, desenvolvemos soluções inovadoras 
em Identidade Digital e Assinaturas Eletrônicas. Juntos, vamos modernizar a sua Instituição.

SONOSCAPE MEDICAL CORP
Localização / Location: B66a 
Tel: 86 75526722890 - Site: www.sonoscape.com - China
Descrição: SonoScape specializes in medical imaging and diagnostic technologies such as ultrasound, 
endoscope, electrocardiograph and in vitro diagnosis. Originally specializing in ultrasound imaging 
technology, SonoScape is a world leader in the ultrasound market with products such as the first LCD portable 
color Doppler ultrasound system in the world. Over the years since, SonoScape has expanded to other fields 
of medical imaging and diagnostics to include endoscopy, electrocardiography and in vitro diagnosis. With 
a highly trained and experienced R&D team, these advancements and expansions into different fields have 
been made possible. Combined with our dedicated global team, we strive to provide not only the best in 
innovative medical technology but also the best in user experience. 
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SOPHONIX CO., LTD
Localização / Location: H203 
Tel: 86 01067898607 - Site: www.sophonix.net - China
Description: Sophonix Co., Ltd. was founded in July 2017 and the headquarter is located in Beijing Economical 
and Technological Development Zone. The company has established dual R&D centers in California and Beijing 
respectively. The core team possess over 15 years of expertise and experience in the IVD field and are dedicated 
to providing more convenient, accurate and reliable diagnosis services and products through technological 
innovations. The company has a complete product portfolio of independent intellectual property rights, 
including: automatic chemiluminescence immunoassay analyzers (CLEIA method), pathological diagnosis 
system (Automatic Immunohistochemical Staining Machine) and molecular diagnosis system (Isothermal 
Nucleic Acid Amplification Analyzer, LAMP technology) and a broad panel of the compatible tests, which are 
suitable for POCT rapid detection sites. 

SPDATA
Localização / Location: D108  
Tel: 5531 3399-2500 - Site: www.spdata.com.br - Brasil
Descrição: A SPDATA é uma das maiores empresas de Tecnologia em Saúde do país, sendo 100% nacional, com 
mais de 600 clientes e presente no mercado há mais de 33 anos.Oferecemos soluções integradas, seguras, com 
um sistema consolidado no mercado nacional e aderente aos mais diversos modelos de negócio, de acordo com 
as necessidades de cada cliente, prestando um atendimento diferenciado com foco no resultado. Somos muito 
mais do que uma empresa de software, a SPDATA é uma empresa de soluções! Comprometida em contribuir 
cada vez mais para a transformação na gestão das instituições de saúde. Somos movidos pela paixão de inovar!.

SPECTATOR VIDEO
Localização / Location: E-98h - Holanda

SPIO
Localização / Location: F230-3 - USA

SPL 
Localização / Location: G43 
Tel: 5511 4526-1779 - Site: www.spl.net.br - Brasil

SPM MEDICARE PVT LTD
Localização / Location: B179 - India
B-40, Phase-II, Noida-201305, U.P - India 
Tel.: +91-120-4270212-21 - Cel.: +91-8750518342
Site: www.spmmedicare.com - E-mail: headexport@spmmedicare.com

SP MEDICAL A/S.
Localização / Location: E240 
Tel: 45 40209037 - Site: sej@sp-medical.dk - Dinamarca

SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPA
Localização / Location: G182 - Tailandia

STAREX EMERGÊNCIAS MÉDICAS
Localização / Location: K18 
Tel: 5511 2392-8888 - Site: www.starexemergencias.com.br - Brasil
Descrição: Infra-estrutura completa, com profissionais altamente qualificados, recursos terapêuticos 
específicos e equipamentos modernos e revisados, próprios para realizar um atendimento médico confiável.
Frota de veículos novos, composta por Ambulâncias de Suporte Básico (Tipo B) e Suporte Avançado (Tipo D), 
tecnologia e equipamentos, e sistema de rastreamento e telemetria que nos permite acompanhar o trajeto 
das ambulâncias em tempo real.



PERFIL DOS EXPOSITORES EXHIBITORS PROFILE

146 |

STERIALE DO BRASIL
Localização / Location: C110 
Site: www.steriale.com.br - Brasil
Descrição: Trate lixo hospitalar infectante dentro do hospital, clínica ou laboratório e descarte como lixo 
comum.O SISTEMA STERIALE é sistema espanhol que por meio de suas patentes e know-how desenvolveu 
diferentes produtos e serviços (patenteados à nível mundial) relacionados ao tratamento de resíduos 
biológicos in loco. Comece hoje a transformar o destino de seus resíduos com Steriale!Veja abaixo quatro 
fortes pilares do nosso sistema! Redução radical de custos operacionais. Transformando o resíduo infectante 
em resíduo comum, o sistema Steriale permite a coleta via lixo comum, reduzindo em até 50% os custos 
operacionais com descarte de resíduo infectante/hospitalar. Aumento da biossegurança. Todo o sistema 
é hermeticamente fechado e o transporte do lixo hospitalar é realizado em contentores metálicos. O lixo 
perfurocortante é contido em um coletor ecológico e seguro, e o lixo não-perfurocortante em sacos de dupla 
camada. Posteriormente, todo o lixo é esterilizado em autoclave. Tecnologia GPRS implementada. Tenha 
total controle sobre o que acontece no seu ambiente. Saiba onde estão os contentores de resíduo, quanto 
pesam, que tipo de resíduo esteve no contentor, quando foi levado a central de coleta, quando foi coletado, 
quando foi autoclavado, qual ciclo de esterilização foi utilizado e quais contentores estão há X dias parados. 
Amigo do meio ambiente. Todos os sacos e coletores do sistema Steriale são em papel descartável e 100% 
ecológico. Os resíduos são autoclavados e compactados, assim, reduzindo significativamente o impacto ao 
meio ambiente. Frequência reduzida na coleta de resíduos, emitindo menos poluentes.

STERIMED MEDICAL DEVICES PVT. LTD
Localização / Location: H180 
Tel: 91 9637367544 - Site: www.sterimedgroup.com - India
Descrição: Nós da STERIMED GROUP fabricamos e exportamos a linha de dispositivos médicos descartáveis 
e cirúrgicos com certificação CE ISO 13485, que estão em conformidade com as normas internacionais desde 
1986. Nossa linha principal inclui produtos como: Cateteres Foley, Tubo Endotraqueal, Tubo de Traqueostomia, 
Cateteres Torácicos, Sistemas de Drenagem Torácica, Tubos Gestro, Fitas Médicas Microporosas & Plásticos 
ZnO etc. A empresa é pioneira na fabricação de tubos Endo Tracheal, cateter de Foley Balloon (o maior da 
Índia), cateter de Silicon Foley Balloon e outros. Estamos também entre os maiores produtores de Fitas 
Médicas Microporosas & Plásticos Médicos baseados em tecido na Índia. Nossa linha de fitas microporosas 
Steripore é adequada para diferentes climas e são hipoalergênicas. Os produtos podem ser personalizados 
para atender a diferentes aplicações. Todos os produtos são apresentados em nosso site www.sterimedgroup.
com OU escreva-nos para o e-mail: exports2@sterimedgroup.com; whatsapp: +91 9637367544. 

STERIS
Localização / Location: F21 
Tel: 5511 9 6474-9212 - Site: www.sterislatam.com -
Descrição: A STERIS é fornecedora líder de prevenção de infecções e outros produtos e serviços de 
procedimentos, principalmente com foco em clientes de saúde, produtos farmacêuticos e dispositivos 
médicos. Nossa missão: AJUDAMOS NOSSOS CLIENTES A CRIAR UM MUNDO MAIS SAUDÁVEL E SEGURO, 
fornecendo produtos e serviços inovadores de saúde e ciências da vida em todo o mundo. Nossa visão: Nós 
nos esforçamos para ser a GRANDE EMPRESA. Oferecemos produtos e serviços de classe mundial para nossos 
clientes, trabalho seguro e gratificante para nosso pessoal e retornos superiores para nossos acionistas. Para 
saber mais, visite http://www.steris.comwww.sterislatam.com e http://careers.steris.comcareers.steris.com. 

STICKY SHOES
Localização / Location: D120  
Tel: 5551 3561-4450 - Site: www.stickyshoes.com.br - Brasil.
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STRATTNER
Localização / Location: F29 
Tel: 5521 2121-1300 - Site: www.strattner.com.br - Brasil
Descrição: A http://www.strattner.com.brStrattner é uma empresa familiar e brasileira que atua no mercado 
médico hospitalar desde 1950. Nossa história se entrelaça com a evolução da medicina no país, pois 
participamos de importantes marcos, como a introdução da videocirurgia e da cirurgia robótica, na vanguarda 
em sistemas de diagnóstico, tratamentos não invasivos e equipamentos para limpeza e esterilização com 
tecnologias inovadoras.Vamos além da tradição. Somos transformação, conhecimento, compartilhamento e 
dedicação. Somos mais de 500 colaboradores preparados para levar qualidade e agilidade no atendimento de 
todos nossos clientes.E há mais de 70 anos seguimos obstinados em viver o nosso propósito de desenvolver 
conhecimento e trazer inovação para antecipar o futuro da saúde.

STRYKER DO BRASIL
Localização / Location: G31
Tel: 5511 5189-2500 - Site: www.stryker.com/br/en/index.html - Brasil
Descrição: A Stryker é uma das empresas líderes mundiais em tecnologia médica e junto com seus clientes, 
tem como objetivo melhorar a saúde em geral. A empresa oferece produtos inovadores em Ortopedia 
(Joelho, Quadril, Coluna, Cranio-Maxilo Facial, Trauma), Neurovascular, Endoscopia, Instrumentais Cirúrgicos, 
Macas, Camas etc que ajudam a melhorar os resultados dos pacientes e hospitais. Mais informações estão 
disponíveis em www.stryker.com.
PRODUTOS: Ortopedia; Medical; Instruments e Endoscopia; Neurovascular
FATOS: Vendas em 2020: $ 14,4 bilhões; Indústria: Instrumentos e suprimentos médicos; Funcionários: 43.000+ 
globalmente; 40 anos de crescimento de vendas até 2020; Mais de 44 locais de fabricação e P&D em todo o 
mundo; US $ 984 milhões gastos em pesquisa e desenvolvimento em 2020; 10.452 patentes de propriedade 
global em 2020; Produtos vendidos em mais de 100 países ; Fortune 500 Company; 5º Melhor Local de Trabalho 
do Mundo em 2020. Together, with our customers, we are driven to make healthcare better. #WeAreStryker 

STYL MEDICAL
Localização / Location: A153 
Tel: 5562 3228-8158 - Site: www.stylmedical.com.br - Brasil

SUBITON
Localização / Location: E-231e 
Tel: 5272-4060 - Site: www.laboratoriossl.com - Argentina

SULMEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - M
Localização / Location: A44 
Site: www.sulmedical.com - Brasil
Descrição: A SulMedical é uma indústria brasileira que atua na fabricação e distribuição de produtos que atendem 
as demandas cirúrgicas em variadas especialidades médicas. Primando pela qualidade e inovação de seus 
produtos, a SulMedical tem como objetivo possibilitar e ampliar o acesso dos profissionais da saúde a produtos 
de alto desempenho e eficácia, que facilitam procedimentos e propiciam melhor qualidade de vida às pessoas.

SUMER ULUSLARARASI SANAYI VE TICARET A.S
Localização / Location: C81 - Turquia

SUPERA PARQUE DE INOV. E TEC. DE RIBEIRÃO PRETO
Localização / Location: D150 
Tel: 5516-3315-0735 - Site: www.superaparque.com.br - Brasil
Descrição: O SUPERA Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto é um dos principais habitats de 
inovação do Brasil. É um complexo que reúne laboratórios para testes e pesquisa, e desenvolvimento de 
empresas de base tecnológica, abrigando mais de 90 startups. Gerido pela Fipase, o SUPERA Parque é uma 
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iniciativa da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto em conjunto com a Universidade de São Paulo (USP), 
com apoio de órgãos governamentais estaduais e federais. Instalado no Campus da USP local, o Parque 
Tecnológico abriga Incubadora de Empresas, Centro de Negócios, Centro de Tecnologia, a associação de 
empresas do Arranjo Produtivo Local (APL) da Saúde e o Polo de Inovação em Software (PISO). 

SUPERMAX BRASIL
Localização / Location: E150 
Tel: 5541 3024-8088 - Site: www.supermax-brasil.com - Brasil
Descrição: A Supermax é uma das líderes mundiais na fabricação e comercialização de luvas para a saúde 
e líder de vendas no segmento odontológico nos EUA. Com doze unidades fabris na Malásia, a Supermax 
possui plantas industriais dedicadas exclusivamente para o Brasil e oito centros de distribuição espalhados 
por todo o mundo. Conta com um moderno Centro de Distribuição certificado pela ANVISA em Boas Práticas 
de Armazenamento e Distribuição de Produtos para Saúde com mais de 5.300m2 de área construída e 
capacidade de armazenamento de de 150 contêineres.

SUPREVIDA
Localização / Location: D84c 
Tel: 5511 4200-0432 - Site: www.suprevida.com.br - Brasil
Descrição: A Suprevida é um ecossistema na internet que conecta marcas e fornecedores de produtos, 
serviços e informações à população. A healhtech é um Marketplace de Produtos de Saúde cujo propósito 
é levar atenção e saúde para pessoas em casa. A plataforma oferece conteúdo de qualidade, acesso a 
atendimento profissional e entrega de produtos com segurança e agilidade. Tudo para dar mais praticidade e 
qualidade de vida a quem cuida de pessoas ou possui necessidades especiais de saúde.

SUPERMEDY
Localização / Location: E-170
Tel: 5511 2264-0245 - Site: www.supermedy.com.br - 

SURGITEC COM. E FAB. DE PRODS MÉDICOS E HOSPIT LTDA
Localização / Location: H169
Tel: 5515 3264-1221 - Site: www.surgitec.com.br - Brasil

SURGICAL SUPPLY S.R.L
Localização / Location: D-231d 
Tel: 5411 4653-1112 - Argentina

SUZHOU AND SCIENCE&TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP
Localização / Location: G-210c - Site: www.and-en.com 
Description: Orthopedic manufacturer to provide a comprehensive solution to spine and traumaSpine: 
Kyphoplasty system for vetebral compression fracture Pedical screw & MIS pedical screw Anterior Cervical 
plate Fusion CageWound treatment : NPWT & Pulse lavageTruama implants: Locking plate PFNA & the 
perforated blades of PFNA Tibial intramedullary Nail FNS for femoral fracture External fixatorSurgical power 
tool for trauma and joint surgeryPlasma electrode for arthroscopy & endoscopy 

SUZHOU VDO BIOTECH CO., LTD
Localização / Location: H210c 
Tel: 86 51280905220 - Site: www.vdobiotech.com - China
Description: VDO Biotech Co., Ltd. is a high-tech enterprise dedicated to innovative microsphere technologies 
and the production of a variety of high-quality microsphere products for global customers. The headquarters 
of VDO is located in the BioBAY of Suzhou Industrial Park in, China, with ISO9001:2015 certified manufacturing 
facilities and a total area of facilitates of more than 10,000 square meters. Our dedicated staff is your reliable 
partner for the solution of any microsphere-related applications.
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SUZUKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
Localização / Location: G41 
Tel: 5541 9 9601-2487 - Site: www.suzuki.ind.br - Brasil
Descrição: SUZUKI a maior fabricante de equipamentos para lavanderia da america latina. Visão: ""promover 
o desenvolvimento de tecnologias para o bem-estar da sociedade"" Missão: oferecer soluções tecnológicas 
de qualidade em equipamentos de lavanderia para o mercado global.

SWISSCAM - CÂMARA DE COMÉRCIO SUÍÇO-BRASILEIRA
Localização / Location: D201 
Tel: 5511 5641-1230 - Site: www.swisscam.com.br - Brasil (Suíça)
Descrição: Desde 1945, a SWISSCAM é especialista em promover o desenvolvimento de negócios entre o 
Brasil e a Suíça.Nosso propósito é estimular os negócios entre Brasil e Suíça e, principalmente, proporcionar 
um ambiente que facilite o contato entre as empresas associadas (sejam suíças, brasileiras ou de outra 
nacionalidade) com o intuito de alavancar seus negócios.

SYDBOEGE. - SDS@OXYMAT.COM.
Localização / Location: E-240 - Tel: 45 5214 8505 - Dinamarca

SYNERJET
Localização / Location: B112 
Tel: 5511 5035-1705 - Site: www.synerjet.com - Brasil

SYSMED USA.
Localização / Location: F230
Tel: 1 7864687902 - Site: www.sysmedusa.com/index.php/es - 2USA.
Description: We are wholesale-only SysMed China's partners for the Americas and specialize in oxygen 
concentrators (home and portable), Cpaps and Apaps. We have over 25 years of experience manufacturing 
oxygen concentrators and other respiratory therapy devices. Our products meet U.S. FDA, EC, ISO 80601, ISO 
13845, CFDA (China) and GMP (Japan) standards and are currently sold all over Asia, Europe, Mexico, and 
South America, where they operate under harsh ambient conditions.In addition, our products are designed 
for 24/7 use as required by our main customers: the largest multinational Home Care operators.Among our 
Chinese partners we can find the Shenyang Institute of Automation and the Dalian Institute of Chemical 
Physics and currently have six PhD's in our payroll.

T.T.S. DO BRASIL LTDA.
Localização / Location: G90
Tel: 5511 4612-0722 - Site: www.ttsystem.com/en - Brasil
Descrição: A TTS é uma empresa fabricante exclusiva de equipamentos e sistemas de limpeza profissional, 
com matriz na Itália e atuação há mais de 40 anos na Europa, fábrica no Brasil há mais de 20 anos, temos 
como missão definir sistemas de limpeza, e fabricar equipamentos que melhorem os padrões de qualidade 
do trabalho e de vida. Temos a preocupação e uma engenharia, rica em detalhes, para criar soluções que 
reduza o esforço físico do usuário. A extensão da vida do produto, é elemento base para reduzir o impacto 
no meio ambiente e compromisso da empresa. Nosso investimento é contínuo em pesquisas, na qualidade, 
na flexibilidade, no serviço, na consultoria técnica e comercial , e em inovações tecnológicas. 

TAKE CARE
Localização / Location: G179 - Brasil
Fabricação de produtos ortopédicos 
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TANIS TECNOLOGIA - ERP
Localização / Location: E190 
Tel: 5521 9 6493-4529 - Site: www.tanis.com.br - Brasil
Descrição: Distribuidor Hospitalar (Medicamentos, Materiais e OPME) A TANIS TECNOLOGIA é uma fábrica 
de software com mais de 25 anos de mercado e quase 20 anos de expertise no segmento hospitalar. Possui 
o mais completo ERP de distribuição hospitalar do Brasil: o Mercantis - um sistema totalmente integrável e 
otimizável de acordo com as necessidades de cada empresa. Tecnologia e inovação fazem parte do nosso 
DNA. Por isso, se você sente que chegou a hora da sua operação crescer, venha conhecer nossas soluções 
para uma gestão de alto desempenho: Mercantis MATMED e Mercantis OPME. 

TARKETT 
Localização / Location: G111  
Tel: 5512 3954-7130 - Site: www.tarkett.com.br - Brasil
Descrição: Multinacional francesa com mais de 135 anos de atuação, a Tarkett é reconhecidamente um dos 
líderes mundiais na fabricação e comercialização de soluções para pisos e revestimentos, sendo o maior player 
da indústria de vinílicos. Comprometida em causar um impacto positivo nas pessoas e no planeta, a Tarkett 
está presente em mais de 100 países, criando espaços que combinam bem-estar, saúde, desempenho e design. 

TDSA SISTEMAS.
Localização / Location: B108 
Tel: 5555 4000-1691 - Site: www.tdsa.com.br - Brasil
Descrição: Somos especialistas em softwares para área da saúde. Ajudamos empresas a criar diferenciais 
de mercado e potencializar o crescimento.O RealClinic é um dos softwares web mais completos quando 
se pensa em alternativas para otimizar processos e potencializar a gestão de uma clínica. Com ferramentas 
que vão do agendamento à gestão estratégica. Além de proporcionar a otimização dos processos internos, 
oferece também uma gama de informações e diagnósticos a respeito de sua clínica que são fundamentais 
para a construção de um planejamento sólido. Informações essas capazes de:- Identificar falhas do seu 
negócio para traçar melhorias;- Facilitar a tomada de decisões;- Diminuir ruídos na comunicação interna;- 
Estabelecer metas claras e reais.Tudo para deixar as rotinas e operações da sua clínica mais eficientes, 
seguras e ágeis. Mude o futuro do seu negócio com ações que começam no presente.Conheça o RealClinic e 
descubra como podemos ajudar a potencializar sua lucratividade.

TEB TECNOLOGIA ELETRÔNICA BRASILEIRA LTDA
Localização / Location: C79 
Tel: 5511 5018-8855 - Site: www.teb.com.br - Brasil
Descrição: TEB, 40 anos a serviço da Cardiologia. Fundada em 1981, a TEB completa 40 anos de existência. 
Quatro décadas desenvolvendo e produzindo no Brasil, equipamentos diferenciados e de alta tecnologia 
na área de Cardiologia. Reconhecida pela alta precisão e longa durabilidade de seus produtos, além do 
excelente suporte técnico prestado, a TEB destaca-se por sempre oferecer equipamentos com características 
diferenciadas e que permitem aos médicos oferecer o melhor diagnóstico á seus pacientes. Ao longo desse 
período, conquistou a confiança de seus clientes, credibilidade que se mantém pela qualidade e seriedade 
com tudo o que é desenvolvido e produzido em sua fábrica. Seguindo as mais exigentes e atuais normas 
técnicas existentes, todos os seus equipamentos possuem Certificados de Conformidade do INMETRO e 
registros perante a ANVISA/MS. TEB, Tecnologia, Credibilidade e Confiança, SEMPRE!! 
Description: Founded in 1981, TEB is doing now 40 years. Four decades developing and producing in Brazil, 
differentiated and high-tech equipment in the area of Cardiology. Recognized for the high precision and long 
durability of its products, in addition to the excellent technical support provided, TEB stands out for always 
offering equipment with differentiated characteristics that allow physicians to offer the best diagnosis to 
their patients. Throughout this period, it has gained the trust of its customers, credibility that is maintained 
by quality and seriousness with everything that is developed and produced in its factory. Following the 
most demanding and current existing technical standards, all its equipment has INMETRO Certificates of 
Conformity and ANVISA / MS registrations. TEB, Technology, Credibility and Trust, ALWAYS!! 
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TECHEASY - SISTEMAS
Localização / Location: A110 
Tel: 5551 3785 0458 - Site: www.techeasysistemas.com.br - Brasil
Descrição: A TECHEASY - SISTEMAS é uma empresa com suas atividades voltadas ao desenvolvimento de 
softwares e soluções tecnológicas para os diversos segmentos do mercado atual.Nosso principal produto é o 
RASTRO - Sistema de Gestão e Rastreabilidade de Materiais Esterilizados - CME.

TECHIMPORT
Localização / Location: F178 
el: 5519 3522-9500 - Site: techimportimplantes.com.br - Brasil
Descrição: A Techimport é uma indústria genuinamente brasileira, comprometida com a excelência de 
qualidade e tecnologia, no segmento de implantes ortopédicos, que atua no desenvolvimento, produção, e 
comercialização de seus produtos, com estrutura para atender todo território nacional e o exterior. 

TECHNODRY
Localização / Location: F20 
Tel: 5531 3466-7733 - Site: www.technodry.com.br - Brasil

TECME DO BRASIL
Localização / Location: E66 
Tel: 5435 1414-4600 - Site: www.tecmeglobal.com - Brasil
Descrição: Desde a nossa fundação em 1966, nós focamos no desenvolvimento de tecnologia médica de 
alta qualidade e o objetivo que ia guiar a nossa empresa sempre foi muito claro: comprometidos com a vida. 
Somos Tecme, uma empresa líder a nível internacional no desenvolvimento e na fabricação de respiradores 
mecânicos para unidades de terapia intensiva.
A nossa experiência de mais de 50 anos na pesquisa e no desenvolvimento de respiradores permite-nos 
abrir novos horizontes no campo do equipamento médico, oferecendo novos produtos complementares que 
continuam proporcionando padrões de qualidade e design para o tratamento seguro dos pacientes críticos. 

TECNIGRAV.
Localização / Location: B173  
Tel: 5511 3465-5000 - Site: www.tecnigrav.com - Brasil
Descrição: Aparelhos e Máquinas para gravação em Metais por eletroquímica.

TECNOPERFIL PLÁSTICOS LTDA
Localização / Location: G108a
Tel: 5547 3431-1229 - Site: www.tecnoperfil.com.br - Brasil
Descrição: Soluções inovadoras em Termoplásticos, somos uma empresa brasileira de referência no 
desenvolvimento de perfis técnicos para aplicação em diversos segmentos de negócios. Fornecemos soluções 
em protetores de parede, corrimãos e bate-macas, cantoneiras, porta etiquetas, trilhos para etiquetas 
eletrônicas, ralos lineares, veda portas, placas moldeiras, forros e perfis e acessórios para hidroponia.

TEGUM
Localização / Location: A-87 
Tel: 5521 3178-0080 - Site: www.tegum.com.br - Brasil

TERCEPTA CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
Localização / Location: D150 - Tel: 5516 9 81601124 - Brasil

TESI BRASIL
Localização / Location: C88
Tel: 5511 3286-0876 - Site: www.tesigroup.tech/home-br - Brasil
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TESSAN
Localização / Location: F196a - França
Descrição: Especializada em soluções de telemedicina aumentada. Desenvolve cabines e terminais 
conectados, equipados com 7 dispositivos médicos que atendem aos padrões europeus e, mais recentemente, 
uma tabela de teleoftalmologia. A Tessan é impulsionada pela inovação em benefício dos pacientes, a luta 
contra a desertificação médica e a democratização do acesso ao atendimento local. Hoje, a Tessan conta com 
80 funcionários e mais de 450 dispositivos implantados em toda a Europa.

TETO MOBÍLIA HOSPITALAR
Localização / Location: F90 
Tel: 5511 3064-2777 - Site: www.teto.com.br - Brasil
Descrição: Somos a Teto mobília hospitalar, uma empresa de design de mobiliário com 18 anos de história, 
líder no mercado da saúde e focada em criar produtos que atendam as necessidades dos nossos clientes e 
impactem positivamente na recuperação e bem-estar dos nossos clientes e usuários. Criamos mobiliários 
com foco em usabilidade, design e custo competitivo.

THE CONFEDERATION OF DANISH INDUSTRY
Localização / Location: E-240 
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
Denmark
Phone: +45 3377 3377
E-mail: di@di.dk

THERMOMATIC
Localização / Location: H101 
Tel: 5511 5681-8000 - Site: www.thermomatic.com.br - Brasil
Descrição: Localizada na Zona Sul de São Paulo, a Thermomatic do Brasil atua no mercado com produção e 
comércio de desumidificadores de ar Desidrat, que promovem bem-estar e melhoram a saúde das pessoas.
Pioneira no país na fabricação do equipamento, a empresa possui uma linha completa de produtos para 
controle de umidade e cuidados com a qualidade do ar, adequados para uso residencial, comercial e industrial.

THUMMI
Localização / Location: A110  
Tel: 5551 9 8111-0981 - Site: www.thummi.global - Brasil
Descrição: A Thummi é uma plataforma digital de acompanhamento remoto de pacientes em tratamento 
oncológico. A plataforma se apresenta para os pacientes na forma de um aplicativo onde o paciente 
registra o que sente e um algoritmo informa quanto a gravidade e a necessidade de procurar atendimento 
médico imediato. As equipes de saúde podem, por outro lado, monitorar seus pacientes em tempo real, 
através de um web dashboard. A Thummi entrega segurança e conforto para os pacientes, otimização de 
processos e produtividade para as equipes de saúde.

TIANCHANG WHOLECARE IMPORT&EXPORT CO.,LTD
Localização / Location: G212-e 
Tel: 86 5507715966 - Site: www.kangtemei.cn - CHINA
Descrição: Fabricante de máscara facial descartável, underpad, almofada de peito, vestido de 
isolamento, vestido cirúrgico, boné médico, boné de enfermagem, capa de manga, tampa de sapato 
etc. Certificados FDA,CE, ISO13485.

TIANJIN PLASTICS RESEARCH INSTITUTE CO., LTD
Localização / Location: G-202 - China
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TIGER TAIL
Localização / Location: F230-3 - USA

TIMOTION
Localização / Location: A-42 - Brasil

TKL BRASIL
Localização / Location: C168 
Tel: 5541 3022-0926 - Site: www.tklbrasil.com.br - Brasil
Descrição: A TKL Brasil, fundada em 15 de maio de 2005 em Curitiba, atua no mercado de produtos 
hospitalares e tem sua trajetória marcada pela contínua melhoria na qualidade de seus processos e produtos; 
o principal objetivo da empresa é o fornecimento de produtos confiáveis, inovadores e diferenciados ao 
mercado de saúde, satisfazendo dessa forma todos os nossos clientes e usuários. Os produtos TKL são 
produzidos dentro dos mais rígidos padrões normativos, tanto no âmbito nacional como internacional, e 
estão presentes nas mais importantes instituições de saúde do país. Primando sempre pela qualidade, as 
linhas de produtos TKL, fornecem segurança para os profissionais de saúde e pacientes.Comprometida com 
seus clientes a TKL Brasil dispõe de colaboradores altamente qualificados e possui representantes comerciais 
espalhados em todo o território nacional, os quais auxiliam no fornecimento de produtos de qualidade com 
agilidade e confiabilidade. A TKL Brasil dedica-se a ao mercado de saúde através da incessante busca pela 
excelência em qualidade de processos e produtos; refletindo de tal modo na qualidade de vida de nossos 
usuários, porque a vida precisa do melhor!

TM JOBS
Localização / Location: I62 
Tel: 5511 3392-1756 - Site: www.bchweb.com.br - Brasil
Descrição: A TM Jobs é uma rede completa de negócios no segmento de saúde. Isso porque oferece, por 
meio de diagnósticos criteriosos, soluções customizadas nas vertentes de comunicação, marketing, eventos, 
projetos educacionais, Business Club Healthcare presencial e Valor em Saúde plataforma digital.

TODA PHARMA
Localização / Location: F-196c 
Tel: 33 388242899 - Site: www.todapharma.com - França
Descrição: Laboratório francês especializado na fabricação de testes de diagnóstico rápido. O laboratório é 
conhecido por seus testes confiáveis e inovadores no campo da despistagem de drogas, gineco-obstetrícia 
assim como patologias infecciosas e, notavelmente, a detecção do Covid-19.

TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A
Localização / Location: E89B 
Tel: 5531 2512-2600 - Site: www.tolife.com.br - Brasil
Descrição: Somos uma empresa focada no desenvolvimento de tecnologia para a área de saúde, com 
soluções para automação da classificação de risco e a gestão eficiente do fluxo de pacientes em pronto 
atendimentos.

TONGLU HENGFENG MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD
Tel: 86 57164279678 - Site: www.hengfeng-med.com 
Descrição: Tonglu Hengfeng Medical Instrument Co., Ltd. é uma empresa orientada para a produção que 
integra P & D do produto, produção, vendas e serviço. A empresa produz principalmente produtos em cirurgia 
torácica e abdominal, obstetrícia e ginecologia, otorrinolaringologia, ortopedia e outros campos. Os produtos 
da empresa são vendidos em todo o país e exportados para a Europa, América, Oriente Médio, Sudeste Asiático 
e outros mais de 30 países. Eles são altamente elogiados por especialistas e professores em aplicação clínica. Ao 
fornecer produtos para os clientes, a empresa está comprometida em desenvolver a empresa em uma marca 
internacional bem conhecida e fornecer aos clientes melhores produtos e serviços mais eficientes. 
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TOP GLOVE SDN BHD
Localização / Location: D199 
Tel: 60 333623098 - Site: www.topglove.com - Malaysia
Descrição: Top Glove Group of companies was established in 1991 in Malaysia and has since grown 
from a single factory with one glove production line into the world’s largest manufacturer of gloves. Our 
comprehensive product range includes gloves and a non-glove segment comprising condoms, face masks 
and dental dams, fulfilling demand in both the healthcare and non-healthcare segment. 

TOTAL MEDICAL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Localização / Location: C61 
Tel: 5551 3354-1101 - Toth Lifecare.
Site: www.tothlifecare.com.br - Brasil
Descrição: Fabricante de equipamentos médicos, desfibriladores, cardioversores, monitores para 
triagem e emergência.

TOTVS
Localização / Location: D110 
Tel: 0800 7098100 - Site: www.totvs.com.br - Brasil
Descrição: Líder absoluta em sistemas e plataformas para gestão de empresas, a TOTVS entrega produtividade 
para mais de 65 mil clientes por meio de digitalização dos negócios. Indo muito além do ERP, oferece serviços 
financeiros e soluções de business performance, investindo mais de R$ 2 bilhões em pesquisa e desenvolvimento 
nos últimos cinco anos para atender as exigências de 12 setores da economia. Como uma empresa originalmente 
brasileira, a TOTVS acredita no "Brasil que Faz" e apoia o crescimento e a sustentabilidade de milhares de 
negócios e empreendedores, de norte a sul do país, por meio de sua tecnologia.

TPP
Localização / Location: D201 
Tel: 687 01 85 - Site: www.tpp.ch - Suíça
Descrição: TPP - Techno Plastic Products AGHigh quality disposable plastic products for general laboratory 
and cell culture use, made in Switzerland.Manufacturer: Zollstrasse 7, 8219 Trasadingen, Switzerland, 0041 
52 687 01 87, www.tpp.ch | info@tpp.chSubsidiary: Estrada das Lágrimas 111, Bairro São José, CEP 09581-
300 São Caetano do Sul – São Paulo, Brazil, Tel: +55 (11) 91109-2022, info@tpp-br.com | www.tpp-br.com.

TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA
Localização / Location: B70 
Tel: 5511 3832-9998 - Site: www.transform.ind.br - Brasil
Descrição: No mercado brasileiro há mais de 40 anos, a marca Ecafix-Funbec de propriedade da Transform 
Tecnologia de Ponta Ltda., tornou-se um ícone no mercado médico, oferecendo equipamentos cardiológicos 
confiáveis e de Alta Tecnologia.
A Transform preza também em oferecer uma gama de representantes especialmente treinados em Assistência 
Técnica (pós venda), tornando o atendimento de seus clientes, em qualquer parte do país, o mais dinâmico possível. 
A qualidade a nível internacional de seus produtos só é possível de ser alcançada, graças a seus colaboradores 
e prestadores de serviços estarem treinados, qualificados e comprometidos com toda a cadeia de fabricação 
gerando, assim, produtos de durabilidade, trazendo grande vantagem custo/benefício para seus clientes.

TRANSMAI
Localização / Location: C29 
Tel: 5511 2335-1000 - Site: www.transmai.com.br - Brasil

TRAUMEC TECNOLOGIA E IMPLANTES ORTOPEDICOS
Localização / Location: E169 
Tel: 5519 3522-1177 - Site: www.traumec.com.br - Brasil
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TRAUMEDICA
Localização / Location: C190 
Tel: 5519 3265-0874 - Site: www.traumedica.com.br - Brasil
Descrição: A Traumedica, sempre atuando com seriedade e dedicação para fornecer produtos para a saúde 
de altíssimo padrão de qualidade. Hoje a empresa destina seu conhecimento e investimento na fabricação 
de Instrumentais e Implantes metálicos para ortopedia e traumatologia. Possui equipe de profissionais 
altamente qualificados e treinados para a fabricação de seus produtos, além disso o seu parque fabril conta 
com máquinas computadorizadas de ultima geração aumentando ainda mais a confiança de seus processos 
produtivos. Em constante melhoria e desenvolvimento seu alto padrão de qualidade é selado através das 
certificações de qualidade de boas práticas de fabricação para Produtos Médicos, sendo este um sinal de 
comprometimento com a qualidade de nossos produtos. Nossa Política da Qualidade está voltada para a 
busca de novas tecnologias no mercado de instrumentais e implantes com o foco na garantia da qualidade 
de seus produtos e na melhoria contínua de seus processos.

TREND MEDICAL
Localização / Location: B43 
Tel: 5511-4614-5395 - Site: www.trendmedical.com.br - Brasil
Descrição: A TREND Medical é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento, produção e venda de 
produtos médicos. Os produtos TREND Medical são certificados de acordo com os requisitos de normas de 
qualidade, segurança e desempenho. A Empresa foi fundada em 2017 em Cotia - SP - Brasil, onde se localiza sua 
sede. A empresa conta com profissionais altamente qualificados e com uma vasta experiência na área medica.

TRIMED (PVT) LTD
Localização / Location: A164 
Site: www.trimed-ltd.com - Paquistão
Description: TRIMED (PVT) LTD is manufacturer and exporter of quality surgical and dental instruments. 
We cater instruments for all specialties. All products are CE Approved, FDA registered and our company is 
ISO 9001 and 13485 certified. TRIMED specialties include micro surgery, neurosurgery instruments, cardio 
vascular instruments and retractor systems.retractor systems

TRIVITRON HEALTHCARE
Localização / Location: A142 - India

TS SHARA
Localização / Location: D63 
Tel: 5511 2018-6000 - Site: www.tsshara.com.br - Brasil
Descrição: Com mais de 30 anos de atuação no mercado, a TS Shara é uma empresa nacional especializada 
na fabricação de nobreaks, estabilizadores e inversores de tensão. Fundada em 1990, a partir do espírito 
empreendedor de três amigos engenheiros, a empresa logo se consolidou no segmento de baixa e média 
potência, com uma linha completa de produtos que somam mais de 200 itens para atender o mercado SOHO 
– Small Office e Home Office.A TS Shara cresceu, ampliou sua linha de produtos, aumentou sua produtividade 
e se reposicionou no mercado passando a oferecer uma gama maior de equipamentos e soluções voltadas 
para atender as necessidades do segmento corporativo, com potências maiores e produtos desenvolvidos 
sob demanda.Hoje, devido aos investimentos no seu avançado Centro de Pesquisa & Desenvolvimento, onde 
reverte 5% do seu faturamento para o desenvolvimento de novas tecnologias, a TS Shara está presente em 
vários segmentos como o de Automação Bancária e Comercial, Segurança Eletrônica, Telecomunicações, Saúde 
(Hospitais, Clínicas Médicas), Áudio e Vídeo, Indústrias, Governo, entre outros, oferecendo tecnologia de ponta 
na proteção de energia.Com uma planta fabril de 8.000m², localizada na cidade de São Paulo, e uma capacidade 
produtiva em torno de 1 milhão de unidades/ano, podendo atingir até 2 milhões de unidades/ano, a TS Shara 
garante a operação ininterrupta de seus mais de 4.000 clientes ativos, espalhados por todo o país e atendidos 
por uma rede de parceiros, revendas e distribuidores, que juntos totalizam 380 canais de vendas.Seu alto 
padrão de qualidade no atendimento ao cliente é garantido por meio de 250 unidades de assistência técnica 
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distribuídos pelas principais capitais brasileiras, que são treinadas e certificadas dentro dos mesmos padrões de 
excelência de fabricação da matriz. Todos os equipamentos produzidos pela TS Shara estão em conformidade 
com a IS0 9001 e recebem o Selo de Controle de Qualidade do Inmetro, além de serem testados e homologados 
em importantes e renomados laboratórios globais, como o Grupo TÜV Rheinland.

TUV NORD BRASIL AVALIACOES DA QUALIDADE EIRELI
Localização / Location: D128
Tel: 5511 4689-9400 - Site: www.tuv-nord.com/br - Brasil
Descrição: O TÜV NORD Brasil – BRTÜV foi estabelecido em 1994, tendo iniciado suas atividades como um dos 
primeiros organismos de certificação ISO 9001 no Brasil. Desde então, nosso portfólio cresceu significativamente 
visando atender o mercado nacional e passando a atuar fortemente nas áreas de Certificações de Sistemas de 
Gestão, Certificações de Produtos, Inspeções Industriais, Mobilidade e Treinamentos.

TUINDA
Localização / Location: C-103  
Tel: 5511 3287-9825 - Site: www.tuindacare.com.br - Brasil 

TÜV RHEINLAND
Localização / Location: B78 
Tel: 5511 3514-5700 - Site: www.tuv.com - Brasil
Descrição: Pessoas e empresas em todo o mundo confiam no grupo TÜV Rheinland desde 1872. Utilizamos 
novas ideias, conhecimentos e uma ampla rede global para contribuir no desenvolvimento de produtos, 
serviços, sistemas e pessoas, tornando-os mais eficientes. Como organismo de terceira parte independente 
e neutro, testamos, monitoramos, desenvolvemos, promovemos e certificamos produtos, equipamentos, 
serviços, processos e sistemas de gestão com base em diretrizes legais e outras normativas. Entre em contato 
e saiba mais sobre nossos serviços! 

TV DOUTOR
Localização / Location: A24 
Site: www.tvdoutor.com.br - Brasil
Descrição: A TV inteligente para salas de espera de hospitais, clínicas e consultórios odontológicos.

TWILIO
Localização / Location: D81 
Tel: 5511 4118-0663 - Site: www.twilio.com/pt-br - Brasil
Descrição: Twilio, plataforma de engajamento do cliente que impulsiona experiências personalizadas em 
tempo real para as marcas líderes da atualidade.As empresas líderes da atualidade confiam na Plataforma 
de Engajamento do Cliente (CEP) da Twilio para construir relacionamentos diretos e personalizados com 
seus clientes em todo o mundo. As principais APIs de comunicação da Twilio permitem que as empresas 
se engajem com seus clientes por meio de voz, conversas, mensagens, vídeo e e-mail. O Twilio Segment, a 
principal plataforma de dados do cliente, permite que as empresas criem interações altamente personalizadas 
e perfis automatizados de clientes com base em dados primários de vários canais. A Twilio permite que as 
empresas usem comunicações e dados para adicionar inteligência a cada etapa da jornada do cliente, de 
vendas a marketing, atendimento ao cliente e muitos outros casos de uso de engajamento, de maneira 
flexível e programática. Em 180 países, milhões de desenvolvedores e centenas de milhares de empresas 
usam a Twilio para criar experiências mágicas para seus clientes.

UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA.
Localização / Location: E209 
Tel: 5541 3027-5454 - Site: www.unigloves.com.br - Brasil
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UNICRED
Localização / Location: I40 
Site: www.unicred.com.br - Brasil
Descrição: O Sistema Unicred nasceu há 32 anos com o propósito de levar prosperidade à vida de todos 
os cooperados, pois tem como missão ser um agente em busca do bem-estar social e econômico dos 
Cooperados e da comunidade em que se integra. Oferece aos seus Cooperados atendimento qualificado, 
e diversas soluções financeiras. Dentre os produtos e serviços estão: conta corrente, linhas de crédito e 
financiamentos, cartões, seguros, consórcio e previdência, entre outros. Tudo isso com as vantagens de ser 
uma cooperativa de crédito. A principal delas é poder praticar uma taxa de juros justa, porque a instituição 
não visa o lucro e sim a prosperidade de todos envolvidos. A Unicred nasceu e existe para criar um mundo 
próspero, sem perdedores. O Sistema Unicred conta com uma Confederação, 4 Centrais, 34 Cooperativas, 
aproximadamente 310 Unidades de Negócios em 15 estados brasileiros e mais de 253 mil Cooperados.

UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Localização / Location: E198 - Tel: 54-11-4265-4515 - Site: www.kffmed.com - 

UNILEVER
Localização / Location: G110 
Tel: 0800 047 4205 - Site: www.unileverpro.com.br - Brasil
Descrição: A Unilever PRO, com suas marcas OMO, Brilhante, Comfort, Cif, Vim, Rexona, Dove e Lux, é 
responsável por soluções profissionais de alta performance. A empresa se caracteriza por entregar soluções 
de forma democrática, com preços imbatíveis. Agora lança sua mais nova marca MedCare, que propõe a mais 
avançada tecnologia para o setor hospitalar, garantindo segurança na higienização dos serviços de saúde.

UNIMED
Localização / Location: D-231e 
Tel: 54 11 4753 7028 - Site: www.unimed.coop.br/site - Argentina

UNIMED
Localização / Location: H48
Site: www.unimed.coop.br
Descrição: As cooperativas médicas e empresas do Sistema Unimed cuidam de 18,5 milhões de brasileiros 
e oferecem soluções para proteger o futuro de profissionais e instituições de saúde. Presente em nove de 
cada dez cidades do país, a Unimed tem uma rede de 154 hospitais próprios e 2,5 mil hospitais parceiros. O 
estande na Hospitalar 2022, será nosso ponto de encontro e conexão.

UNIMED MEDICAL SUPPLIES INC.
Estande virtual | UNIMED MEDICAL SUPPLIES INC
Site: www.unimed.cn 
Descrição: Unimed Medical Supplies Inc. is a leading medical supplies manufacturer specializing in patient 
monitoring supplies and accessories. For more than 20 vears. Unimed have adhered to the customer-oriented 
service concept and dedicated ourselves to provide a one-stop shop solution at a full range, quality reliable 
and multi-compatible products to the customers with various patient monitoring accessories including ECG 
cables, SpO2 sensor, Temp. probe, NIBP cuff, fetal probe, etc.. Meanwhile, Unimed possess internationally 
approved certifications allowing Unimed to enter main markets worldwide to serve customers with 
professional, fast and reliable services. 

UNION EXPO CO., LTD

UNIPLAST S.A
Localização / Location: G120 
Tel: 5547 3461-8200 - Site: www.uniplast.com.br - Brasil
Descrição: Há mais de 35 anos produzindo QUALIDADE na extrusão e injeção de termoplásticos. 
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UNIQMED 
Localização / Location: D171 
Tel: 55 9 8769-0309 - Site: www.www.uniqmed.com.br - Brasil

UNITEC HOSPITALAR
Localização / Location: D61 
Tel: 5511 9 7364-8404 - Site: www.unitec-hospitalar.com.br - Brasil
Descrição: UNITEC, há 40 anos atendendo as necessidades para manutenção da vida.Fundada em 1982, a 
UNITEC é fabricante nacional de equipamentos para a área médico hospitalar, atendendo a todo o território 
nacional e Mercosul.Tradição, excelência e qualidade.

UNIT INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 
Localização / Location: H196 
Tel: 5511 5542-6850 - Site: www.unitmed.com.br -
Descrição: A Empresa UNIT – Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda, teve início de suas 
atividades em 07/10/1991, a 30 anos no mercado, começou com uma pequena estrutura de vendas de 
material médico hospitalar e hoje está se expandindo, conta com uma gama de material médico hospitalar 
de fabricação própria, levando aos seus clientes o que há de melhor em seu segmento. Após vários anos de 
trabalho eficiente e inovador, continuamos nos aprimorando para superar as expectativas dos clientes e as 
necessidades de seus pacientes.

UPFLUX 
Localização / Location: C-99 
Tel: 5547 3842-0153 - Site:www.upflux.net - Brasil

V2SAUDE
Localização / Location: C174
Tel: 5511 4566- 5453 - Site: www.v2saude.com/v2 - Brasil
Descrição: Há 10 anos no mercado de tecnologia de OPME, a V2Saúde vêm solucionando os desafios de 
nossos clientes relacionados à gestão. Com pesquisa e inovação, sempre se atualizando no mercado e 
trazendo o que tem de melhor custo-benefício em sistema de gestão para OPME. Pensando na redução 
de custos e aumento de lucro dos nossos clientes, cuidamos de cada cliente de Norte a Sul do nosso país, 
utilizando a tecnologia.
https://v2saude.com.br/v2/Acesse nosso site e conheça mais sobre a V2Saúde. 

VALLITECH
Localização / Location: F51 
Tel: 5541 3665-5700 - Site: www.vallitech.com.br - Brasil
Indústria de moveis hospitalares.

VALUE AND TRUST CO., LTD   

VENOSAN BRASIL LTDA
Localização / Location: E121 
Tel: 5581 3538- 8929 - Site: www.venosan.com.br -
Descrição: A Venosan® Brasil / L&R, com mais de 25 anos de experiência, preza pelo mais alto padrão de 
qualidade em seus produtos. Investindo em tecnologia e inovação, oferece uma linha completa de produtos 
para saúde e bem-estar de seus usuários. 
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VENTCARE
Localização / Location: A-58 
Tel: 5515 3546-1373 - Site: www.ventcare@ventcare.com.br - Brasil
Descrição: Fundada em 08 de Maio de 2009 e com sede no interior do estado de São Paulo, a VENTCARE Ind. 
e Com. LTDA. orgulha-se em ser uma empresa 100% nacional que cresce e se consolida no ramo industrial 
e comercial de produtos hospitalares e de home care. Iniciou suas atividades produzindo tubos corrugados, 
conectores, restritores de pacientes e circuitos de cpap nasal neo/infantil, mas rapidamente cresceu e 
expandiu para nebulizadores (macro e micro) de oxigênio e ar comprimido e circuitos ventilatórios de silicone 
e pvc atóxico. Investe constantemente na modernização e aquisição de novos equipamentos e máquinas, a 
fim de garantir produtos de excelente qualidade, segurança e custo-benefício. Tendo por premissas, saúde e 
qualidade de vida, sua missão é entregar, observando o melhor custo possível, os melhores e mais seguros 
equipamentos médico-hospitalares a organizações públicas e privadas. Atender seus clientes com agilidade 
e dedicação buscando sempre sua satisfação plena.

VERA ROSAS REGISTRO E LEGALIZAÇÃO LTDA
Localização / Location: E204 
Tel: 5511 3889-0875 - Site: www.verarosas.com.br - 

VIA LUZ.NET
Localização / Location: E80 / J18
Tel: 5511 3063-5010 - Brasil

VICTUM
Localização / Location: A110  
Tel: 5551 3275-5400 - Site: www.victum.com.br - Brasil
Descrição: Somos a solução completa para o desenvolvimento e fabricação de produtos em baixa e média 
escalas. Contamos com equipes de profissionais especializados e estrutura própria de usinagem de moldes 
e injeção de plásticos.

VIEWORKS CO., LTD
Localização / Location: I48 - Coreia do Sul

VIRTUMED
Localização / Location: F99 
Tel: 5511 9 6896-9999 - Site: virtumed.com.br -
Descrição: A Virtumed é uma healthtech que desenvolve soluções direcionadas para a melhor experiência 
dos pacientes e profissionais da saúde, integrando os sistemas com as melhores tecnologias disponíveis 
no mercado. Nossas principais soluções são: Gestão de leitos inteligentes, totens de autoatendimento e 
prontuario com telemedicina. 

VIPREDE TECNOLOGIA
Localização / Location: C118 
Tel: 5527 9 9265-6447 - Site: www.viprede.com - Brasil
Descrição: Iniciamos as nossas operações em 2003 no Espírito Santo e desde então, estamos em constante 
expansão, simplificando com segurança a transformação digital de nossos clientes e fornecendo um 
ecossistema de TI completo para empresas.
Com serviços personalizados de Ciber Segurança, Computação em Nuvem e Serviços Gerenciados e 
Conectividade, conquistamos uma base de clientes que em 2020 já contabilizava mais de 1.000 empresas de 
diferentes segmentos em mais de 20 estados brasileiros e mais de 4 outros países, como: indústria, varejo, 
saúde, financeiro, centro logístico, e-commerce, entre outros.
Além disso, possuímos cinco Data Centers distribuídos estrategicamente pelas regiões Sudeste e Nordeste, 
para melhor atendê-las. Nossas soluções foram desenhadas para todos os tipos e tamanhos de empresas. 
Com rapidez e eficiência, trabalhamos 24h por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.
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VISURI
Localização / Location: H141 
Tel: 5531 3498-3114 - Site: www.visuri.com.br -Brasil
Descrição: A Visuri está entre as empresas que unem os conceitos e descobertas mais atuais da física, 
química e biologia – aliados à eletrônica, mecânica e informática para desenvolver tecnologias que resolvam 
problemas complexos para a área da saúde.Todo esse conhecimento faz da Visuri uma referência em 
pesquisa e desenvolvimento de tecnologia na área médica, tendo atendido a instituições públicas e privadas 
de grande relevância, em todo o mundo.

VITAL TECHNICS
Localização / Location: F196b - França
Descrição: Desenvolvedores do QuickAir, um vídeo-laringoscópio de uso universal que foi projetado para 
todos os tipos de intubação: rotineira, difícil, nasotraqueal e seletiva. Uma gama de 3 lâminas de uso 
único, cada uma com um design muito específico, limita os movimentos forçados na cavidade oral e reduz 
os riscos iatrogênicos, os efeitos hemodinâmicos e a contaminação cruzada. O uso da câmera dentro 
do tubo permite, graças ao desenho protegido da lâmina, ter uma visão direta da traquéia sem ter que 
realizar tração sobre o paciente.

VITALAIRE & AIR LIQUIDE HEALTHCARE
Localização / Location: E41 
Tel: 5511 2915-4863 - Site: industrial.airliquide.com.br
Descrição: Atendemos mais de 1 milhão de pacientes crônicos em 35 países com soluções inovadoras e 
completas para aumentar o bem-estar do paciente em todas as fases do tratamento. O atendimento domiciliar 
do VitalAire é baseado em mais de 20 anos de experiência. O VitalAire desenvolveu ao longo dos anos uma 
relação especial com os profissionais da área da saúde para criar soluções inovadoras e personalizada para 
cada paciente. Soluções Completas. Serviços e produtos personalizados para cada necessidade. Maior 
portfólio de produtos e serviços do mercado. Apoio para o paciente e sua família. Excelente custo-benefício. 
Acompanhamento domiciliar feito por profissionais da saúde.Tratamentos Eficazes, Oxigenoterapia e 
ventilação mecânica para doenças crônicas. Pressão positiva contínua (CPAP) para a síndrome de apneia 
do sono. Equipamentos para terapia respiratória, nutrição enteral e muito mais. Programas para evitar 
reinternação. Pioneiro em tecnologias inovadoras e representante oficial dos melhores fabricantes mundiais. 

VMI MEDICA E ALFAMED
Localização / Location: G40 
Tel: 5531 3370-3750 - Site: www.vmimedica.com.br - Brasil
Descrição: A VMI se consagrou como uma das maiores indústrias brasileiras, com atuação estratégica no 
mercado de radiologia e diagnóstico por imagem, sendo pioneira no desenvolvimento de novas tecnologias 
específicas para tal. Com mais de 35 anos de mercado, a empresa possui atuação sólida no mercado nacional 
e internacional exportando seus produtos para países da América Latina, Oriente médio, Ásia e América do 
Norte. No Brasil, a VMI possui uma das maiores redes de representação comercial e técnica garantindo um 
atendimento rápido, com qualidade e personalizado aos seus clientes e parceiros. Somos a maior fábrica de 
equipamentos de raios-X da América Latina. A ALFAMED é uma empresa do mesmo grupo da VMI Médica, 
direcionada para o desenvolvimento e comercio de monitores de sinais vitais, ECG's, oximetros, ultrassons 
e ventiladores pulmonares. A liderança e know-how no fornecimento de produtos e equipamentos para 
cuidados com saúde há mais de 20 anos, fez da ALFAMED a única empresa a entender, de fato, as reais 
necessidades das equipes médicas por soluções de alta tecnologia, design e usabilidade. Nossas soluções 
não se resumem apenas em fornecer, mas simplesmente compreender e tornar possível o acesso as 
melhores oportunidades que auxiliem equipes médicas a promover a saúde no Brasil. Nossas homespages: 
www.vmimedica.com.br // www.alfamed.com"

VNTC
Localização / Location: E221f 
Tel: 82-2-6447-9124 - Site: WWW.vntc.me - Korea
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VOLK DO BRASIL
Localização / Location: A150 
Tel: 5541 2105-0055 - Site: www.volkdobrasil.com.br - Brasil
Descrição: A Volk do Brasil está no país há mais de 23 anos e tem como missão proteger e educar pessoas 
todos os dias fornecendo EPI’s de alta performance e produtos de segurança alimentar gerando valor a 
todos os stakeholders do nosso negócio, alinhado à melhor experiência de atendimento. É especializada 
na importação e na distribuição de equipamentos e materiais de segurança para profissionais. A empresa 
oferece ao profissional da área de saúde (hospitais, c línicas médicas eodontológicas) uma linha especial 
de proteção para as mãos, além de disponibilizar uma linha de produtos descartáveis, para a proteção dos 
pacientes. Suas soluções atendem aos requisitos proteção, tecnologia e conforto, para que ocolaborador 
realize suas tarefas da melhor forma possível e sem nenhum incômodo. Acesse nosso BLOG especialmente 
voltado para Hospitais, clínicas médicas e odontológicas: https://blogsaude.volkdobrasil.com.br/https://
blogsaude.volkdobrasil.com.br/ 

VOLMED BRASIL
Localização / Location: E193 
Tel: 5516 3419-1794 - Site: www.volmed.com.br - Brasil

VOTEM CO LTD
Localização / Location: D221 
Tel: 82 339100701 - Site: www.votem.kr - Korea

VYAIRE MEDICAL
Localização / Location: D-41 
Tel: 1 833.327.3284 - Site: www.vyaire.com - USA

WAMA DIAGNÓSTICA
Localização / Location: B126 
Tel: 0800 772 9977 - Site: www.wamadiagnostica.com.br - Brasil

WASHINGTON STATE
Localização / Location: F230 3 - Site:
www.exportwashington.com - USA

WEIHAI SINO-MED MEDICAL MATERIALS CO.,LTD
Localização / Location: H210-d
Tel: 86 6315807476 - Site: www.whsino-med.com - China
Description: Weihai Sino-Med Medical Materials Co., Ltd. is the FDA, CE and ISO13485 approved China 
manufacturer of disposable non-woven PPE products (such as isolation gown, cover all, N95 and FFP2 mask), 
disposable surgical products (such as surgical gown, surgical drapes and packs) and IVDD products (such as 
blood collection tubes and needles, hCG pregnancy test and COVID-19 antigen test kit).Exporting to U.S.A., 
South America, Europe and Asia.

WEKNOW BI
Localização / Location: E98c 
Tel: 5547 3207-2114 - Site: www.weknowbi.com.br - Brasil
Description: O weKnow é um software de BI que gera indicadores em tempo real para você. Uma ferramenta 
ágil para transformar os dados coletados de diversos sistemas e planilhas em indicadores estratégicos. Sua 
decisão será mais precisa e com resultados imediatos. Todos os dias milhares de pessoas são cuidadas e 
tratadas por profissionais da saúde em todo o país. É gente cuidando de gente, é gente monitorando gente. 
E todo esse processo se torna sem dúvida muito mais confiável e ágil quando usamos a tecnologia a nosso 
favor. E é por isso que somos especialistas em oferecer a informação certa no momento que você mais 
precisa, com inovação, ética e qualidade. Seja bem vindo a weKnow! 
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WHITE MARTINS
Localização / Location: G21
Tel: 55 08007099000 - Site: www.whitemartins.com.br - Brasil
Descrição: A White Martins é a maior empresa de gases industriais e medicinais da América Latina. 
Subsidiária da Linde plc, ela é sede do grupo para sete países do continente que abrangem mais de 5 mil 
colaboradores. Em âmbito global, o grupo reúne cerca de 80 mil funcionários e está presente em mais de 
100 países. Nossa linha de produtos e serviços é das mais completas do mercado: inclui gases atmosféricos 
(oxigênio, nitrogênio e argônio), gases de processo (gás carbônico, acetileno, hidrogênio e misturas para 
soldagem), gases especiais e atuamos fortemente na área de saúde, por meio de gases medicinais e 
equipaments médico-hospitalar. Nós vivemos a nossa missão, construir um mundo mais produtivo, todos os 
dias. Por meio de nossas soluções, tecnologias e serviços de alta qualidade, tornamos nossos clientes mais 
bem-sucedidos e ajudamos a sustentar e proteger nosso planeta.

WOOYOUNG MEDICAL CO., LTD
Localização / Location: E211d
Tel: 042-627-9609 - ykkim@wooyoungmed.com - Korea

WORLD FIX
Localização / Location: B161
Tel: 5519 3227-9412 - Site: www.worldfix.com.br/pt - Brasil

WUHAN YLK TECHNOLOGY CO.,LTD
Localização / Location: G-212b
Tel: 86 2782201045 - Site: www.ylktech.com -
Description: YLK technology Co., Ltd. is specialized in the production of micro vacuum pumps, micro air 
pumps, micro water pumps, CEMS pretreatment and related accessories enterprises, with many years of 
professional production history, to provide more than 50 kinds of micro pump products for global users.
At present, the company's main products: micro vacuum pump, micro air pump, micro water pump and 
related accessories, the structure of the diaphragm type, piston type, rotary vane type products.It is 
mainly used in medical equipment, environmental protection instrument, automobile, instrument and 
meter, chemical industry, household appliance and laboratory, etc. It has national patent.The company is 
located in Wuhan, the company is based on high-tech, set product research and development, production, 
sales and service as one, the company has a group of high level, high-quality staff and management team, 
at the same time together with many famous universities in China, to provide our customers with high 
quality products and services. 
 
W&H DENTALWERK BUERMOOS GMBH
Localização / Location: B83 - Austria

XHL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Localização / Location: E97 
Tel: 5511 9 9118-6026 - Site: www.xhl.com.br - Brasil
Descrição: Uma empresa de consultoria em saúde com soluções eficientes, com atendimento mais 
próximo aos clientes, e visando marcar uma nova proposta de desenvolvimento de projetos, com serviços 
especializados na gestão de custos, orçamentos, finanças, viabilidade de investimentos, faturamento e 
gestão de processos.

YANGZHOU RONGYE IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD
Localização / Location: G-206 
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YANGZHOU SUPER UNION IMPORT AND EXPORT CO.,LTD
Localização / Location: G-210d 
Site: www.yzsumed.com - China
Description: Import and Export co.,ltd lies in the west of Yangzhou, founded in 2003. We are one of theleading 
enterprises specialized in manufacturing surgical dressings on a large scale in this area. Our companycovers an area of 
20,000 square meters, with over 1000 workers, inclulding 100staffs of research and develop team,and 50 staffs of sales 
team. In our factories, we have many production lines to fast production and delivery, and wehave many imported 
machines. Our company mainly produces sterile and non-sterile gauze swabs, sterile andnon-sterile non-woven 
sponges, gauze bandages, lap sponges, gauze balls, gauze rolls, sterile paraffin gauze, sterileeye pads, and cleaning wipes. 
Our production complies with British Pharmacopoeia Version B.P.93., and weobserve national laws and regulations. 
Our company has corresponding production license and medical equipmentregistration certificate. Our company 
has been established quality management system according toISO13485:2003 standard. We passed CE certification. 
Our products are mainly exported to America, Europe, Africa,the Middle East and Southeast Asia. We have won an 
excellent reputation for quality, efficiency and low price. Ourproducts have been sold to more than 100countres, mainly 
in Eourpe, Middle East, South America, Africa, for manycoutries, we have experience in registrating.

YUWELL
Localização / Location: J58 
Site: www.yuwell.com - China
Description: Yuwell-Jiangsu yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. is a Chinese listed company 
founded in 1998. Yuwell has been dedicated to bringing professional health management concepts and 
advanced product solutions into daily life, making a health ecosystem consisting of home care medicine, 
clinical medicine and internet medical services.

ZENER MEDTEC (CHANGZHOU) CO. LTD
Localização / Location: A151
Site: www.zener-global.com - China
Descrição: Zener was started in 2008 by some pioneers of the modern orthopedic implant industry in China and 
overseas. They all have more than ten years of experience on medical device industry and believe developing 
simple solutions for difficult problems is the best way for people’s healthy life.Devoted to using our innovative 
products to keep everyone well during their long happy life, with different product line such as orthopedic implants, 
surgical staplers and negative pressure wound therapy system, we believe good products should benefit every 
patient, no matter where they are around the world. We aim to being responsible for human health at the very 
beginning, which means product quality is what we are focused in all the time.As we all know, trust is important. 
Patients count on doctors to provide them with safe, high-quality medical care. Zener’s well-manufactured 
implants and instruments support orthopedic surgeons’ work around the world. Working in continuous dialogue 
with experienced and highly respected users, we develop sophisticated modular solutions for a wide range of 
complex issues. We work side by side with surgeons to achieve our primary goal: maximum patient well-being.

ZENITH LAB INC.
Localização / Location: H-81
Tel: 86 51982796906 - Site: www.zenithlabo.com - China
Descrição: Zenith Lab como um fornecedor profissional de equipamentos médicos e instrumentos de 
laboratório, produz vários tipos de centrífugas médicas, incubadoras, fornos, agitadores, osciladores, banho de 
água, banho de óleo, destiladores e produtos sterilizers.we são fabricados de acordo com ISO9001 e ISO13485. 
A maioria dos produtos está em conformidade com os padrões da ue e da américa do norte, ce, tuv, fda, ivd.

ZERMATT
Localização / Location: F140
Tel: 5511 3183-5152 - Site: www.efdzermatt.com.br - Brasil
Descrição: Este ano a Zermatt completa 21 anos atuando com qualidade e respeito pela vida. Localizada no interior 
de São Paulo, entrou no mercado conquistando clientes por oferecer produtos de qualidade e alta performance, com 
isso teve seu crescimento rápido, atendendo hoje mais de 950 clientes dentro e fora do Brasil destacando-se entre os 
principais players do mercado e se tornando referência. Em 2018 foi adquirida pela Diadema Embalagens Flexíveis, 
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empresa que se encontra no topo do mercado de Embalagens Flexíveis no Brasil. Nos últimos anos o setor de MDM 
(Medical Devices Manufactures) embalagens industriais é nosso grande foco. Neste mercado é imprescindível um 
sistema de barreira estéril para evitar a entrada de microrganismos e proteger o produto médico até o momento de 
sua utilização. Desenvolvemos embalagens em uma barreira estéril de boa qualidade, resistência e desempenho que 
garante eficiência e confiabilidade do processo e manuseio dos suprimentos embalados. Oferecemos esta solução 
de embalagem personalizada de alta qualidade para indústrias de dispositivos médicos, empresas farmacêuticas 
e instalações de assistência médica, utilizamos tecnologias de produção de ponta, pesquisa e desenvolvimento 
constante, para o benefício de nossos clientes. Acreditamos na vida! Para nós a preservação da saúde dos pacientes 
é primordial. Para isso nos empenhamos em produzir produtos de qualidade que garantem este propósito. 

ZHEJIANG GONGDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO
Estande virtual | ZHEJIANG GONGDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO.
Tel: 86 57684082907 - Site: www.chinagongdong.com - China
Description: Running a successful business since 1985
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd. (Zhejiang Gongdong Medical Plastics Factory) was 
established in 1985 in Huangyan, Taizhou, an economically developed city. We specialize in the development 
and production of disposable medical devices, and medical testing supplies. With continuous efforts over 
the past 30 years, we have become a renowned Chinese enterprise in the field medical consumables and 
lab supplies, also as a director of the China Association for Medical Devices Industry (CAMDI). Upholding the 
idea of promoting medical care, we have been making great efforts to continuously provide high-tech, safe, 
and effective medical products in the industry based on our own strengths and technological innovations. 
As a frontrunner in China’s medical consumables and lab supplies industry, we offer more than 500 types of 
products in three major categories. Since 2001, in order to stay current with the market trends and in pursuit 
of long-lasting development, we have begun to expand into international medical markets after obtaining 
ISO international certificate and EC Certificate. Thanks to a strong brand built over the years and diligent 
efforts paid to expand markets in the past few years, we have made great achievements in international 
markets, especially in the developed markets such as the United States and Japan where our disposable 
vaginal speculum and petri dishes are widely recognized by our clients. Gongdong has established strategic 
partnerships with the leading health-care companies on the Fortune Global 500 list and developed strong 
cooperation with globally recognized companies in gene and life sciences through a rigorous validation 
process, which provides us with the opportunities to tap into the cutting-edge sciences field. In the context of 
the stable and sustained development of the world economy and Chinese economy, the demand for medical 
and health care is growing, which drives the development of medical research diagnosis, and consumables 
industries. Gongdong has sustained the momentum of steady sales growth in recent years and kept leading 
Chinese medical device and disposable market. Despite the priority given to achievements, we also attach 
great importance to human resources and thus develop our talent and teams based on an employee-centered 
approach. Our culture of “high quality, high efficiency, common development, and shared prosperity” has 
been deeply rooted in our employees’ mind. We will redouble our efforts to strive for excellence in our 
technologies and to improve our services. We will also develop products of higher quality to contribute more 
to improving human health. 
Contact: Stephen Ye/ Sales manager - TEL: 0086-576-84082907- Mobile: +86 13616861155(whatsapp) - Wechat: 
ye543576804 - Email: Stephen@chinagongdong.com/stephengd@foxmail.com - Address: No.10 Beiyuan Ave. 
Huangyan, Taizhou, Zhejiang, China, 318020 - Skype: 543576803@qq.com.

ZHONGHONG PULIN MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.
Localização / Location: B-25
Tel: 86 4001000366 - Site: www.zhonghongmedical.com - China.
Description: Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd. was established in 2010. On April 27, 2021, Zhonghong 
Medical was listed on the Growth Enterprise Market of Shenzhen Stock Exchange (stock abbreviation: 
Zhonghong Medical, stock code 300981). Zhonghong Medical specializes in research, production and sales of 
Nitrile gloves and PVC gloves, as well as the manufacture of packaging products. Zhonghong Pulin has two 
production bases, 7 production companies, in Tangshan, Hebei and Jiujiang, Jiangxi. Zhonghong Medical 
has established subsidiaries in Beijing, Hong Kong, the United States, and the Netherlands. The products are 
exported to more than 80 countries and regions, being widely used in medical, food, industry and other fields.
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