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Bateleur e Unicred Integração promovem
live sobre saúde e economia

A Unicred Integração e a Bateleur realizam, no dia 18 de agosto, às 19h30, a live Saúde e

Negócios: Impactos da Covid-19 e Perspectivas no Setor da Saúde. O encontro, via

Instagram, reunirá o sócio da Bateleur e especialista no setor, Marcelo Sanvitto, e o

presidente da cooperativa, Dr. Antonio Cesar de Oliveira Cé. A live pode ser acessada pelo

perfil @unicredintegracao.

O encontro vai abordar os principais pontos do Relatório Setorial da Saúde recentemente

divulgado pela Bateleur. Assinado por Sanvitto, o estudo indica um alto potencial de

crescimento do setor no pós-pandemia e aponta algumas perspectivas de futuro. Entre

elas, estão a adoção de novos hábitos em relação à prevenção de doenças, a ampliação da

telemedicina e a utilização da e-health como forma de integrar os dados e o histórico dos

pacientes em uma plataforma única. Além disso, o relatório também revela a perspectiva

de reorganização do mercado da saúde a partir de movimentos de consolidação e

verticalização, bem como da implementação de novas alternativas de serviços como, por

exemplo, as clínicas populares, que surgem como opção para a demanda de baixa

complexidade.
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